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С помпозна церемония с участието на управляващия
елит и целокупната грантова върхушка улица в центъра
на София получи името на Димитър (Дими, Джон) Пани-
ца. В изречените дитирамби по адрес на покойния зам.
главен редактор на американското списание "Ридърс
дайджест" бе изтъкнато, че бил виден демократ и фи-
лантроп, но "случайно" бе спестен най-важният факт в
биографията му - че политическият емигрант в САЩ бе
един от главните архитекти на най-мръсната кампания
срещу България в цялата ни нова история - опита стра-
ната ни да бъде замесена в атентата срещу папа Йоан
Павел Втори, да бъде обявена за терористична държа-
ва, да бъде разделена Източна Европа, да се промотира
пещерният антикомунизъм по света. Да жертваш роди-
ната си заради това, не е гражданска позиция, а преда-
телство, не е антикомунизъм, а антибългаризъм! При
т. нар. българска следа обект на истерична кампания бе
не просто Сергей Антонов, а цялата държава, целият
български народ, жертвани в името на Студената война.
Тиражирано от приближената до ЦРУ журналистка Клеър
Стърлинг именно на страниците на "Ридърс дайджест", с
главен инициатор Дими Паница. Истината излезе наяве
още в средата на 80-те години, даже с целия ресурс на
американските спецслужби не можа да бъде намерено
поне едно-едничко реално доказателство за вината на
България, по-късно и папата го каза - никога не е
вярвал в българската следа. На съвестта на "българина"
Дими Паница тежи клеветата (абсолютно несъвместима
с журналистическата етика и професионализъм!), съси-
паните живот и здраве на Антонов, петното върху добро-
то име на България. Да кръстиш улица на един злостен
национален предател, е кощунство, немислимо в нор-
малните държави. Там такива хора са осъдени на вечен
позор! Но какво се чудим - нали пак в София бе издиг-
нат паметник на англо-американските летци, бомбарди-
рали и избили хиляди българи… Докога ще търпим това
унизително навеждане, националния нихилизъм и безха-
берие на властимащите чуждопоклонници!? Нека неза-
бавно името Паница да бъде заличено от столичния
център, а улицата да получи достойното име на големия
българин Сергей Антонов, който мъжки и непоколебимо
защити не себе си, а преди всичко и най-вече честта и
достойнството на Отечеството.

Теофан
ГЕРМАНОВ

Óëèöà
„Ðîäîîòñòúïíèê“

реди да стане кмет на Столична община
и по-късно премиер, Борисов е продал
бизнеса си именно на братовчед си Ра-
дослав Венциславов Иванов. Във време-
то, когато е кмет, Борисов прави заменки
в полза на братовчед си за терен на най-
комуникативно място в Люлин". Това
твърди в своя публикация във Фейсбук
водачката на листата на БСП Елена Йон-
чева в отговор на сутрешното интервю на
премиера, в което той заяви, че със своя
братовчед той не си говори от години, че
"в сложната му рода" е имало конфликт на
бабите им, заради който премиерът е "на-
бил братовчеда Ради" и оттогава не са се
виждали. Йончева е разследвала имотни

ÑÂßÒÑÂßÒ

Òóðöèÿ è Ðóñèÿ
ùå óìèðîòâî-
ðÿâàò Èäëèá
Министрите на отбрана-
та на Турция и Русия -
Хулуси Акар и Сергей
Шойгу, обсъдиха по те-
лефона мерки за нама-
ляване на напрежение-
то в сирийската зона за
деескалация Идлиб, съ-
общха от Анкара, пре-
даде ТАСС. Министър
Акар обсъди с Шойгу
регионалната сигурност в
контекста на договоре-
ностите от Сочи, както
и мерките за намалява-
не на напрежението в
тази зона, се казва в
изявление на министер-
ството. ç

Ñòîè÷êîâ
ñå çàâúðíà
â Åâðîïà
Христо Стоичков кацна в
Монако, където предстои
да се включи в благот-
ворителния мач между
футболни легенди и със-
тезатели от Формула 1.
Както вече стана ясно,
Камата е получил пока-
на от принца на княжес-
твото Албер. Днес ста-
дион "Луи II" ще бъде
арена на един от най-
звездните благотвори-
телни мачове. От българ-
ска страна ще вземе
участие и футболният
агент Николай Жейнов,
който от няколко дни е
в Монте Карло. ç

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Âîäà÷êàòà íà åâðîëèñòàòà íà ÁÑÏ ñåçèðà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð

„Ï
сделки и съдружия на премиерския родни-
на с криминално проявено лице с прякор
"Килията". В изявлението си тя пише: "Те-
зи и други сделки ме карат да подам сиг-
нал до главния прокурор да образува про-
верка, която да установи източника и раз-
мера на доходи на Радослав Иванов (Бра-
товчеда), с които купува посочените имоти
и най-вече - ползва ли се с протекции при
закупуването на имоти на занижени цени,
неотговарящи на пазарните". С публично
известни снимки от пресата Йончева оп-
ровергава и твърдението, че Борисов от
години не общува с братовчед си, който
според нея е свързан с покупката на лук-
созна къща в Барселона.

Eëåíà Éîí÷åâà:

<  3

Изкупната цена на
суровото краве мляко в
района на Бяла Слати-
на се понижи на 55 сто-
тинки за литър и вече
е под стойността на бу-
тилираната вода, жал-
ват се фермери. Нама-
лението с 5 ст. за ли-
тър е станало изненад-
ващо на фона на уве-
личените разходи за от-
глеждане на животни-

Ôåðìåðñêîòî ìëÿêî ïî-åâòèíî îò âîäàòà
Ïðèòèñíàòè
îò íèñêèòå
èçêóïíè öåíè,
ñòîïàíè
ëèêâèäèðàò
ñòàäàòà ñè

те. Стопаните научили
от разговори с колеги
от други региони, че
там кравето мляко се
плаща от мандрите по
90 ст. литъра. Живот-
новъдите са възмутени,
че Северозападът отно-
во е ощетен от така на-
речения свободен пазар
и те не могат да полу-
чат достойно заплаща-
не за продукцията си.

"Няма седмица, в която
да не чуем, че фермер
от близките села е пра-
тил стадото си на кан-
тара за клане", споде-
лят разочарованите сто-
пани. Продължават и
проблемите им с пре-
даването на биволско-
то мляко, защото са
принудени да го прода-
ват като краве и така
са двойно ощетени.< 5

Снимка
Пресфото
БТА

Пловдив.
Бронзова
статуя
"Прегръд-
ката" бе
монтирана
на стълбите
на храм
"Света
Богородица".
Автор е
Михаела
Дановска.
Скулптурата
е част
от програ-
мата на
"Пловдив-
Европейска
столица на
културата".
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Програмата за енергий-
на ефективност ще бъде
възстановена от следва-
щата година, обяви в
Пазарджик министър-
председателят Бойко
Борисов, съобщи БТА. Той
уточни, че все още се
обмислят изискванията и
параметрите й. Борисов
получи от кмета на Пазар-
джик Тодор Попов подпис-
ка от седем хиляди жите-
ли на общината, които
настояват програмата да
бъде възстановена. Ми-
нистър-председателят
Бойко Борисов откри в
Пазарджик завод за
производство на автомо-
билни части на германска-
та фирма "Костал".

На церемонията при-
състваха и вицепремиерът
Томислав Дончев, минис-
търът на финансите Вла-
дислав Горанов, президен-
тът (2012 - 2017 г.) Росен
Плевнелиев, кметът на
Пазарджик Тодор Попов и
ръководството на фирма-

Èíäóñòðèàëèçàöèÿòà
å ôàêò è èçèñêâà
îáõîäè çà ãðàäîâåòå,
ïîñî÷è Áîðèñîâ.

Ïðîãðàìàòà çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò ùå
áúäå âúçñòàíîâåíà îò ñëåäâàùàòà ãîäèíà

та. В завода ще бъдат
разкрити нови 1200 работ-
ни места, като амбицията
на инвеститора е до 2020
г. във всички производст-
вени бази в Пазарджик
броят на служителите да

Софийският градски съд даде
ход на поредното дело за мръс-
ния въздух в София. Делото бе-
ше заведено от граждани и неп-
равителствени организации през
2017 г., съобщава БГНЕС. Делото
беше заведено за това, че от 2015
до 2017 г. Столичната община не
е имала програма, с която да опа-
зи чистотата на въздуха, вследст-
вие на което е виновна за причи-
няване на здравословни пробле-
ми на много хора, които са били
принудени да дишат въздух с пре-
вишени норми на фини прахови
частици. За същия период Бълга-
рия беше осъдена и от Европейс-
ката комисия заради лошото ка-
чество на въздуха, припомни "Но-
ва телевизия".

ÑÃÑ: ÌÎÑÂ äà èçñëåäâà äàëè âúçäóõúò â Ñîôèÿ å ìðúñåí

Полицаи от Хасково и Харман-
ли задържаха двама мъже, пре-
возвали 18 нелегални имигранти
в автомобили, предаде БТА, като
се позова на ОДМВР-Хасково.
Случаят е станал на автомагист-
рала "Марица" в посока Свиленг-
рад - Пловдив. Униформените слу-
жители спрели за проверка лек
автомобил, шофиран от 38-годи-
шен жител на хасковското село
Нова надежда. В колата били ус-
тановени 7 мъже без документи
за самоличност. Органите на ре-
да подали сигнал със стоп -палка
и на друга кола, която обаче не

Ñëåä ïðåñëåäâàíå ïî ìàãèñòðàëàòà: Çàëîâèõà äâàìà, ïðåâîçâàëè 18 íåëåãàëíè ìèãðàíòè
спряла. Започнало преследване,
коментира Би Ти Ви.

Малко по-късно 39-годишни-
ят водач, също от село Нова на-
дежда, спрял, а в колата били от-
крити 11 чужденци, също без до-
кументи. Те обяснили, че са от
Афганистан и че са на възраст
между 16 и 25 години.

Шофьорите на автомобилите,
познати на органите на реда, са
задържани за 24 часа, а мигран-
тите са отведени в Регистрацион-
но-приемателния център в Хар-
манли. Работата по случая про-
дължава.ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ Íàêðàòêî

:
Фалшив сигнал за
бомба затвори
Съдебната палата
Фалшив сигнал за бомба
затвори Съдебната палата за
кратко, съобщи агенция
"Фокус". Сигналът е бил
подаден в 8.49 часа вчера.
Сградата на Съдебната
палата е една от най-честите
мишени на "телефонните
терористи". До момента
взривно вещество не е
откривано там, но се постига
желаният ефект да се пречи
на съдебната система да
функционира нормално.

Делото за конфискация
на имуществото на
"братя Галеви" е
отложено за септември
Делото за конфискацията на
имуществото на "братя
Галеви"  продължава на 30
септември, предаде БТА. В
съдебното заседание вчера
беше поискано да не се
дава ход на делото заради
неспазен срок от вещите
лица при изготвянето на
допълните задачи към
счетоводно-икономическата
експертиза по делото.
Изслушани обаче бяха
възражения по една от
страните в делото - Капка
Гергинова, представител на
фирма "Макса Лимитид",
регистрирана на Британски
вирджински острови, и
ответник по делото. Според
нея вещите лица не са
изпълнили една от задачите.
от Комисията за отнемане
на незаконно придобито
имущество срещу Ангел
Христов и Пламен Галев,
техните съпруги и контроли-
раните от тях дружества и е
по реда на Закона за
отнемане в полза на
държавата на имущество,
придобито от престъпна
дейност. Искът е на обща
стойност 4 250 189 лв. и
касае луксозни автомобили,
недвижими имоти и дялове
от фирми. Двамата бизнес-
мени са в неизвестност от
2012 година, след като
влезе в сила присъдата им
по наказателно дело за
организиране и ръководене
на престъпна група.

Разбиха международна
престъпна група за
незаконно
производство на
цигари
Неутрализирана е междуна-
родна престъпна организа-
ция за незаконно производ-
ство на цигари, ръководена
от българи, съобщиха от
полицията. В тясно сътруд-
ничество и непрекъснат
обмен на информация
между испанската Национал-
на полиция и ГДБОП -
сектор "Контрабанда" към
отдел "Митнически режими,
данъчна и осигурителна
система" е разкрита между-
народна престъпна органи-
зация за незаконно произ-
водство на цигари на
територията на Испания, с
последващо разпростране-
ние в страни от ЕС. Изясне-
но е, че тютюнът е внасян
от България, без да преми-
нава митнически контрол.

Съдът се съгласи с искането
на ищците за назначаване на
тройна експертиза - медицинска,
икономическа и екологична, но по
време на заседанието си отложи
две от тях и назначи само еколо-
гичната. Според разпоредбите на
съдебния състав експертизата
трябва да бъде извършена от
МОСВ. Адвокатът на ищците Димо
Господинов реагира остро и из-
рази притеснение, че резултати-
те от заключението няма да бъ-
дат обективни, защото докумен-
тът може да попадне в ръцете на
заинтересувано лице, което да ма-
нипулира данните. Адвокатите на
Столичната община отказаха ко-
ментар. Следващото заседание по
делото е насрочено за 8 юли.ççççç

Сред основните обвинения са,
че с начина си на управление об-
щината не е предотвратила висо-
ките нива на замърсяване с фини
прахови частици, не изпълнява за-

дължението си за коректно ин-
формиране на гражданите за ни-
вата на замърсяване и не предп-
риема адекватни мерки за спра-
вяне с проблема.

достигне 4000. Борисов
направи и инспекция на
строителството на първия
етап от западния околов-
ръстен път на града.
Премиерът увери, че
целево ще бъдат отпусна-

ти средства от държавния
бюджет за изграждането
му.

Индустриализацията е
факт и изисква обходи за
градовете, посочи Бори-
сов. ççççç

Снимки Пресфото БТА

Министър-председателят Бойко Борисов участва в церемонията по откриването на 13 000 кв. м. нови произ-
водствени площи в Пазарджик на предприятие за производство на компоненти за автомобилната индустрия
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Ïî-ðàíî Áîðèñîâ îòðå÷å äà ñè ãîâîðè ñ
"áðàòîâ÷åäà Ðàäè", íî ñîöèàëèñòêàòà
òâúðäè, ÷å èìåííî òîé óïðàâëÿâà
ñîëèäåí áèçíåñ

"От този вот зависи дали ще има предсрочни
парламентарни избори, на които ГЕРБ да бъдат
окончателно детронирани от властта. За 10 годи-
ни те показаха какво могат, по-точно какво не
бива да се прави". Това заяви кандидатът за ев-
родепутат от "БСП за България" д-р Велизар Ен-
чев в Кюстендил в неделя. Според него това са
първите европейски избори, на които се говори
най-малко за Европа и повече за България. Той
призова кюстендилци да подкрепят листата на
"БСП за България", за да живеем по европейски
и да стартира процес на рестартиране на систе-
мата, която да изхвърли антиевропейската пар-
тия ГЕРБ и нейните организации.

"На тези избори ние решаваме европейско-
то бъдеще на България. Не е нормално Европа
да се управлява толкова време от десни и кон-
сервативни правителства, които доведоха до

Âåëèçàð Åí÷åâ: Îò åâðîïåéñêèòå èçáîðè çàâèñè äàëè ïðàâèòåëñòâîòî
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там нещата, че Великобритания напуска ЕС за-
ради изключително погрешната политика на Ан-
гела Меркел", категоричен беше Енчев.

По-рано през деня кандидатът за евродепу-
тат от "БСП за България" се срещна с жители-
те на община Бобов дол. "Това са първите из-
бори, които са европейски, но по същество са
вот на доверие или недоверие към правителс-
твото. Всеки трябва да гласува и всеки, който
мисли с главата си, трябва да гласува с №18,
защото БСП е  единствената сила, която може
да порази ГЕРБ. Победа на БСП може да пре-
дизвика парламентарни избори и да трасира
пътя за успеха на местните избори, тъй като
не е тайна, че ГЕРБ държи почти цялата мест-
на власт. Ако сега победим, ще повторим и на
местните избори тази победа, ако изгубим, прог-
нозата е много мрачна", заяви при посещение-

то си в Бобов дол Велизар Енчев.
"Ако искаме да се върне доверието в пра-

восъдната система в България, ако изобщо
има правосъдна система, трябва да се избе-
ре главен прокурор, който ще въведе ред",
заяви той. Като втора цел Енчев посочи съз-
даването на фонд за демографски застраше-
ните страни в ЕС, в който България да е най-
големият получател. "Нашата група може да
се бори за създаването на поста еврокоми-
сар по демографията. От всички партии вече
се говори за европейска минимална запла-
та, но аз правя едно допълнение, защото от
15 години съм говорител на Пенсионерските
съюзи в България. За всяка държава мини-
малната пенсия не трябва да бъде по-ниска
от прага на бедността, а при нас той е 350
лева", посочи кандидатът за евродепутат. ç

На въпрос от медиите
за братовчед си Ради,
Борисов отговори: "Ние
не си говорим, та камо
ли общ бизнес да има-
ме". Разполагаме с ин-
формация.

1. Братовчедът Радос-
лав Иванов днес е собст-
веник на бившия бизнес
на г-н Борисов, включи-
телно ИПОН.

Видно от справки по
партидите на редица
дружества, в които Бори-
сов е имал участие като
собственик и/или управи-
тел, е, че преди да стане
кмет на Столична община
и по-късно премиер, той
е продал бизнеса си
именно на братовчед си
Радослав Венциславов
Иванов.

2. Във времето, когато
е кмет на София, Бори-
сов прави заменки в
полза на братовчед си
Радослав Иванов - за
терен на най-комуника-
тивно място в Люлин.

 На 15.12.2006 г.  е
вписана замяна на недви-
жими имот - гарсониера и
апартамент на "Монтенег-
ро 1" ООД, представлява-
на от  Радослав Иванов
(Братовчеда) и недвижим
имот - 1060 кв. м. на
комуникативно място в
столичния квартал Люлин
на Столична община,
представлявана от Бойко
Борисов - кмет на гр.
София в периода от
10.11.2005 до 27.07.2009 г.
Подозрителен факт е, че
"Монтенегро 1" ООД
придобива тези два
имота непосредствено
преди договора за замя-
на. Разликата между
стойностите на заменени-
те имоти е в размер на

127 796,96 лв.  За това
свое задължение ли
фирма  "Монтенегро 1"
ООД за своя сметка е
трябвало да проектира и
изгради пътна отсечка,
свързваща ул. "Филиповс-
ко шосе" и бул. "Панчо
Владигеров", както и да
проектира и изгради ВиК
съоръженията, осветление
и пътна настилка? Ако
това е така, дали посоче-
ното задължение е изпъл-
нено и дали въобще
струва толкова? Изпра-
щам сигнал до главния
прокурор да образува
проверка, която да уста-
нови - налице ли са
престъпления във връзка
с процесния договор за
замяна.

3. Братовчедът на
премиера Борисов е в
съдружие и с осъждани
лица - Пламен Симов,
известен с прякора си
"Килията".

От справка в Търговс-
кия регистър по партида-
та на дружеството "Хай
строй" ООД, ЕИК
131378629, е видно, че
Радослав Венциславов
Иванов (Братовчеда)
продава своя дял в
капитала на дружеството
на Пламен Лазаров
Симов, известен с пряко-
ра си "Килията", който е
осъждан за разпростра-
нение на наркотици и се
води близък до премиерс-
кия кръг. По-късно Килия-
та продава дяловете си
обратно на Радослав
Венциславов Иванов
(Братовчеда).

Ще внеса документи
до главния прокурор да
разпореди проверка,
която да установи налице
ли са данни за свързани

лица по отношение
собствеността на "Хай
строй" ООД през години-
те, както и за финансо-
вите средства на посоче-
ните дружества, евенту-
ално за престъпления,
свързани с пране на
пари и/или организирана
престъпна група с цел
пране на пари.

4. Цитираните по-долу
поредица от имоти на
братовчеда Ради будят
съмнение за произхода
на средствата, с които
са закупени, както и за
начина на закупуване на
имотите на занижени
цени. Настояваме проку-
ратурата да направи
проверка.

От справката по лице
на Радослав Венциславов
Иванов от Имотния регис-
тър прави впечатление, че
след като братовчедът
Борисов става кмет, а по-
късно и министър-предсе-
дател, братовчедът Радос-
лав Венциславов Иванов
сключва множество
сделки за недвижими
имоти в София и особено
за имоти в с. Иваняне,
Люлин - на стойност
между 52 и 70 лв. на

квадратен метър, и Банкя.
Сред последните се
откроява сделка от
14.12.2007 г., с която
Радослав Венциславов
Иванов (Братовчеда)
продава на кмета Бойко
Борисов поземлен имот с
площ от 462 кв. м за
3496,90 лева, или по 7 лв.
на кв.м. Видно от акта
върху имота не е имало
постройка, тъй като така-
ва не е посочена да се
прехвърля. Към днешна
датата в този имот има
изградена постройка с
приблизителна застроена
площ от 138 кв. м Сделки-
те показват, че освен
всичко друго, Радослав
Иванов (Братовчеда)
изкупува имотите около
къщата на премиера в
Банкя. Имаме обосновано
съмнение, че Радослав
Венциславов Иванов
(Братовчеда) е купил имот
ведно с етаж от построе-
ната в него къща и гараж,
който имот отново е в
близост, съседство с тази
на Борисов и по-точно
зад неговата къща. Тези
други сделки ме карат да
подам сигнал до главния
прокурор  да образува

проверка, която да уста-
нови източника и разме-
ра на доходи на Радос-
лав Иванов (Братовчеда),
с които купува посочени-
те имоти, и най-вече -
ползва ли се с протекции
при закупуването на
имоти на занижени цени,
неотговарящи на пазар-
ните. Радослав Венцисла-
вов Иванов (Братовчеда)
участва като собственик
и управител  в редица
търговски дружества, от
които най-много се
открояват тези, свързани
със строителството на
недвижими имоти - "Хай
строй" ООД и "Монтенег-
ро 1" ООД.

Братовчедът Радослав
Иванов е съдружник с
Иван Саздов във фирма
"Бетон 2" ООД. Саздов
представлява  офшорната
фирма Palms Enterprises
(Overseas) LTD.  Тя изпра-
ща по сметка на EMA BGS
SL 1,7 млн. евро. Фирмата
е представлявана от
Борислава Йовчева, а по-
късно от нейния баща.
Адресът на фирмата е
същият като на т. нар.
къща в Барселона - ул.
"Францеск Рибалта" 8. ç

Премиерът Бойко Борисов (който наскоро се ожали, че при комунизма е карал москвич и лада) качва "братовчеда
Ради" на семейния ретро мерцедес, наследен от родителите му, който показа пред медиите в деня на Избори 2017-а.
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"Едно от първите неща,
които ще направим, когато
управляваме, е да стимули-
раме младите семейства
допълнително за децата за-
ради демографската катас-
трофа. Предлагаме 6400 лв.
еднократна помощ за вто-
ро или трето дете на рабо-
тещи родители, които са се
осигурявали, струва 30 млн.
лв. годишно". Това заяви
председателят на БСП Кор-
нелия Нинова в студиото на
БСТВ. Според нея за раз-
мера на бюджета и харчо-
вете, които се правят, това
е нищожна сума, но би по-
могнала на млади българи
за отглеждане на деца. "За
тези 2 години, откакто уп-
равлява Борисов, той едно-
лично, със 190 решения на
МС, е изхарчил 5 млрд. и
900 млн. лв. извън бюдже-
та на страната. Къде са
отишли тези пари и какъв
ефект са дали? Това е един
от пороците на това управ-
ление, което вярвам, че ще
поправим", каза още тя. Ни-
нова обясни, че тези въп-
роси се решават в парла-
мента и с актуализация на
бюджета. "Сега предизбор-
но г-н Борисов обикаля
страната и примерно - в
Стара Загора му поискаха
500 млн., лв, той обеща да
им ги даде в сряда. Така не
се управлява държавен ре-
сурс. Целта му е лично по-
литическо оцеляване", под-
черта тя.
Председателят на БСП по-
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"Евроизборите са много важни за Европа и за
България. БСП е единствената партия, която е
побеждавала ГЕРБ. Можем да го направим пак
чрез изборите на 26 май". Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова на среща с граждани в
Стара Загора. Тя обясни, че от всички партии
само БСП е отказвала на ГЕРБ да управлява с
тях и не се е изкушавала от облаги и власт. Не
можеш да искаш промяна на статуквото и да
бъдеш част от него. За три години понесохме
много удари - фалшиви новини и охулване. Но
не се огънахме. Ще продължим така. Знаем
какво искаме да постигнем за България и имаме
компетентност да го направим. По думите й,
когато бъде избрана да управлява, БСП ще
започне промяната с три основни неща. На
първо място - върховенството на закона и
равенство пред закона на всички.  На второ
място - председателят на БСП посочи икономика-
та и производството. Според нея, за да имаме
високи доходи, за да има пари за социална
политика, трябва да има икономика и производс-
тво. "БСП ще реализира тази част от програмата
си, която гарантира, че чрез последователна
държавна политика ще развиваме една различна
икономика - не тази на монополите, а онази,
която подкрепя свободната конкуренция, малкия
и средния бизнес.  На трето място тя посочи
доходите, като се започне от 1,5 млн. най-бедни
българи, които живеят под прага на бедността -
пенсионерите и младите. "Първата крачка е
преизчисляване на всички пенсии с нов коефи-

циент, което БСП вече е доказала, че може да
направи", обясни Нинова. Тя допълни, че каквато
и страна да изградим, ако няма народ, заради
който да го правим,  няма смисъл. Като мерки в
тази посока Нинова посочи 6400 лв. еднократна
помощ за второ и трето дете на работещи
родители, които са си плащали осигуровките -
възможна и лесна политика, това ще струва 30
млн. лв. Като други мерки лидерът на левицата
посочи облекчаване за първо жилище на
младите, образование, свързано с икономиката.
"Ако одобрявате такава политика, излезте и
гласувайте с номер 18 в интегралната бюлети-
на", каза тя.
Корнелия Нинова обясни, че левицата ще се
бори за справедливост, но не герберска спра-
ведливост - подават оставки и това е морал.
"Не, връщате парите, конфискуват ви се открад-
натите имоти и носите съдебна отговорност. Това
е справедливост.  Искаме австрийски стандарти
за морал, а не герберски", заяви тя. По думите й
герберският стандарт за морал е - оставка и от
министър ставаш зам.-министър, Цветанов
напуска парламента, но остава председател на
предизборния щаб. "Австрийският е истинският,
европейски ценностен морал - една оставка за
корупция и предсрочни избори. "У нас 7 оставки
на министри за 2 години за корупция и премие-
рът заявява: "Дори и да загубя изборите, няма
да подам ставка". Това не е европейски полити-
чески морал", каза Нинова. Според нея ГЕРБ ни
отдалечават от Европа.

Ñàìî ÁÑÏ å ïîáåæäàâàëà ÃÅÐÁ, ùå ãî íàïðàâèì ïàê
сочи три големи достойнст-
ва на "Визия за България":
"За първи път някоя партия
предлага такъв прочит на
политиката - да сложим край
на модела на прехода и да
започнем да възстановява-
ме страната. Написахме
програмата не в кабинети-
те, а тръгнахме в страната -
500 срещи, десетки хиляди
хора и специалисти са ни
помагали да я изработим за-
едно. В програмата има кон-
кретни управленски полити-
ки - болниците да не са тър-
говски дружества, коригира-
не на лекарствената поли-
тика, доходите, преизчисля-
ване на пенсиите, младеж-
ка политика и подпомагане
на младите семейства и още
много конкретни предложе-
ния", уточни Нинова.

"БСП три години подред
много последователно по-
казвахме грешките на пра-
вителството. Сега е време-
то БСП да покаже алтерна-
тивата, а това става спокой-
но, уверено и аргументира-
но. Проблемите, които за-
сягаме и предлагаме реше-
ния за тях, макар и нацио-

според правилата за Евро-
пейска прокуратура имаме
право на двама делегирани
прокурори - българи, които
изпълняват нейните функци-
ите в България. "Два месе-
ца настояваме да изработим
правила за техния избор, да
направим промени в Зако-
на за съдебната власт. Уп-
равляващите мълчат. Тихо-
мълком някъде ще се реши
и ще замине някой послу-
шен човек, който да се ко-
мандва от тук", посочи тя.
Председателят на БСП е

на мнение, че предсрочни
избори могат да предизви-
кат избирателите и ги при-
зова да гласуват - свобод-
но, спокойно и без страх.
"Ако ГЕРБ загубят тези из-
бори, те вече нямат легитим-
ност и доверието да управ-
ляват", каза още Нинова. Тя
припомни, че могат да се да-

дат много примери как БСП
се бори със задкулисието и
паралелната държава. "На-
пуснахме парламента зара-
ди това, че се посяга на пра-
вото на хората да гласуват
с преференция", припомни
тя. Нинова подчерта, че мно-
го удари е понесла партия-
та за това, че се бори да
промени модела и да се раз-
граничи от статуквото. "Ко-
гато си тръгнал срещу мо-
дел, който съществува 30 го-
дини, няма как да не си съз-
дадеш врагове. Въпросът е
дали ще издържиш. Аз ис-
кам да продължим по същия
начин, както досега", заяви
тя. "Когато хората ни дадат
право да управляваме, ще
разберат, че каквото сме го-
ворили като опозиция, ще
го превърнем в реални дей-
ствия", допълни Корнелия
Нинова. ç

нални, са част от европейс-
ките", подчерта лидерът на
левицата. Като пример по-
сочи бедността и неравенс-
твата. "Една от основните те-
ми е европейската минимал-
на работна заплата и пен-
сия. Другият голям проблем
в България е корупцията,
особено в еврофондовете, а
това е европейска тема", до-
пълни тя. Нинова подчерта,
че предстои формирането
на Европейска прокуратура
и избор на главен европей-
ски прокурор. "Това е меха-
низъм да се спрат кражби-
те от еврофондовете и да
стигат до тези хора, за кои-
то са предназначени, а не
до няколко фирми, прибли-
жени до властта и да оти-
ват за къщи за гости и апар-
таменти с асансьори", до-
пълни тя. В тази връзка Ни-
нова обърна внимание, че
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Áúëãàðñêîòî ìëÿêî
ïî-åâòèíî îò âîäàòà

Изкупната цена на
суровото краве мляко в
района на Бяла Слатина се
понижи миналата седмица
на 55 стотинки за литър и
вече е под стойността на
бутилираната вода, съоб-
щиха стопани пред Фер-
мер.БГ. Намалението с 5
ст.за литър е станало
изненадващо на фона на
увеличените разходи за
отглеждане на животните.
Фермерите научили от
разговори с колеги от
други региони, че там
кравето мляко се плаща от
мандрите по 90 ст. литъра.

Животновъдите са
възмутени, че Североза-

Тази пролет розоварните са
въвели някои ограничения при
изкупуването на розов цвят. Пър-
во, всички поставят условието да
получават суровината до 12 ча-
са на обед, когато рандеманът е
най-висок, съобщи пред Агро
Пловдив Зара Клисурова, пред-
седател на Националния съюз на
производителите на етерично-
маслени култури. Тя припомни, че
миналата година е имало розо-
варни, които са приемали розов
цвят и следобед, и надвечер.

Второ, преработвателите са
съкратили броя на доставчиците
си. И трето, намалили са коли-
чествата цвят, които имат наме-
рение да изкупят. Собственици на
дестилерии са обяснили пазар-
ното си поведение с непродаде-
но розово масло, произведено
миналата година.

Цената на розовия цвят не е
ясна, въпреки че изкупната кам-
пания започна,, отговори на друг
въпрос Зара Клисурова. Като на-
чална цена преработвателите
обявяват от 1,20 до 1,70 лв. за
килограм, но обещават корекция
нагоре след приключване на кам-

падът отново е ощетен от
така наречения свободен
пазар и те не могат да
получат достойно запла-
щане за продукцията си.
"Няма седмица, в която да
не чуем, че фермер от
близките села е пратил
стадото си на кантара за
клане", споделиха разоча-
рованите стопани.

Независимо от проме-
ните в наредбата за
първите изкупвачи, про-
дължават проблемите с
предаването на биволско-
то мляко. Фермерите са
принудени да го продават
като краве и така стават
двойно ощетени. От една

Äåñòèëåðèèòå êóïóâàò òàçè ïðîëåò ïî-ìàëêî
öâÿò, îïðàâäàâàò ñå ñ íåïðîäàäåíî ðîçîâî ìàñëî

ната роза тази година се срина
до рекордно ниски нива от око-
ло 1,50 лв./кг. Това е историчес-
ки минимум, който е в следст-
вие от свръхпроизводството и
навлизането в пазара на нови иг-
рачи, които нямат стратегическа
и дългосрочна визия в сектора,
а търсят бързи и лесни печалби.
"Навлизането на редица хора в
сектора е чисто спекулативно -
било то за субсидии, било то за-
щото някой чул и прочел, че се
правят много пари от този биз-
нес, което при всяка една па-
зарна икономика - при всеки
един продукт, би довело до свръх-
производство. Същото е и при
лавандулата - там обемите са
още по-големи и насищането е
още по-сериозно" Това заяви Фи-
лип Лесичаров от Сдружение
"Българско розово масло".

Сериозният срив в изкупната
цена на маслодайната роза идва
като пореден удар срещу немал-
ка част от земеделските произ-
водители в региона на Подбал-
кана, които пострадаха от силни
градушки през последните 2 сед-
мици, отбелязва АгроКлуб БГ.ç

Румънското правителство да-
ва пореден пример за България с
водената аграрна политика на на-
ционално ниво, а не само на прок-
ламираната и налагана европейс-
ка политика. Правителството ре-
ши да насърчи консумацията на
здравословни и традиционни хра-
ни, като намали ставката си от
9% на 5%.  По думите на финан-
совия министър Еуген Теодорови-
чи мярката ще доведе до бюджет-
ни загуби в размер на 175 мили-
она евро през следващите четири
години, но настоява, че ще бъде
от решаващо значение за подкре-
па на вътрешното потребление на
висококачествени хранителни про-
дукти, тъй като това ще намали
цените и увеличи продажбите, как-
то и ще стимулира развитието на
фамилен бизнес в селските реги-
они. В допълнение - високата смър-
тност и увеличаването на затлъс-
тяването, особено сред младите
хора, са предизвикали тревога.
Според последния доклад на ЕС
Румъния има втората най-висока
смъртност след България, с 1530
смъртни случая на 100 000 жите-
ли, докато средната за Европа е
1036 смъртни случая/100 000 жи-
тели. Сърдечносъдовите и мозъч-
ните заболявания са основната
причина за смъртта в северната
ни съседка. Въпреки че Румъния
има най-нисък процент на затлъс-
тяване в ЕС от 9,1%, процентът
сред подрастващите се е увели-
чил повече от два пъти през пос-
ледното десетилетие.

Общата ставка на ДДС в Ру-
мъния е 19%, а намалената став-
ка за храни е 9%. Някои продукти
и услуги, като книги, лекарства,
туристически услуги и нови жили-
ща, се облагат с 5%. ДДС е най-
важният източник на приходи за
румънския бюджет, като доприна-
ся с около една пета от приходи-
те на бюджета. Държавите-членки
по принцип са свободни да при-
лагат намалени ставки за храни-
телни продукти. Те могат също та-
ка да намалят ставките на ДДС за
(дори и много малка) част от хра-
нителните продукти или да прила-
гат различни намалени ставки за
различните подкатегории храни,
при условие че подобни стоки,
предлагани на пазара, не получа-
ват различно данъчно третиране
(принципа на фискалния неутра-
литет).

У нас производителите години
наред настояват да се въведе по-
ниско ДДС за храните, но власт-
имащите и особено финансовият
министър Владислав Горанов упо-
рито си запушват ушите, сякаш
не са родени от българска майка.
Оправданието - щяло да има по-
малко пари в бюджета, пък и да-
лавери ставали. Може да сме пър-
ви по смъртност сме в Европа, но
ДДС-то за храните ще продължа-
ва да е заковано на 20 %. И така
ще е, докато ГЕРБ е на власт!

Ïðèòèñíàòè îò íèñêèòå èçêóïíè öåíè,
ñòîïàíè ëèêâèäèðàò ñòàäàòà ñè

Ïúðâè ïî ñìúðòíîñò â
ÅÑ, íî ÄÄÑ-òî çà õðàíèòå
çàêîâàíî íà 20 %

страна, те получават по-
ниска цена за ценното
биволско мляко, а от
друга, не могат да си
осигурят необходимите
документи за обвързаната
подкрепа. Единственият

изход, който стопаните
виждат за оцеляването си,
е местното сдружаване и
изграждането на малки
мандри за производство
на фермерски млечни
продукти. ç

панията, така че крайната цена
да достигне 2,30-2,50 лв./кг. Та-
зи година розовата реколта не е
толкова обилна като миналого-
дишната.

Градушки са обрали първите
цветове в доста землища в Ро-
зовата долина, допълни картината
Клисурова.

Изкупната цена на маслодай-

С нов акцент ще бъде тази го-
дина животновъдното изложение
Фермер Експо Раковски. Органи-
заторите от "Фермерско мляко"
обещават в дните на панаира, кой-
то ще е на 13 и 14 септември, да
се проведе аукцион на елитни жи-
вотни. Българските стопани вече
имат сериозни селекционни пос-
тижения и могат да покажат ро-
дословие и резултати от дългого-
дишните си усилия в подобрява-
не на стадата. Изложението по жи-
вотновъдство и фермерски храни
"Фермер Експо Раковски 2019" ще
се проведе за трети път на паза-
ра за живи животни в квартал
Секирово, гр. Раковски. Съорга-

Àóêöèîí íà åëèòíè æèâîòíè íà Ôåðìåð Åêñïî Ðàêîâñêè 2019

Êîìåíòàð
:

низатори са община Раковски и
Земеделското министерство.

Първото и единствено изложе-
ние по животновъдство и фермер-
ски храни, реализирано от приз-
ната организация на производи-
тели - Фермерско мляко, предс-
тавя успехите в селекцията на
продуктивни породи животни в
България и богатия вкус на фер-
мерските храни.

В допълнение се демонстрира
самобитната красота на фолкло-
ра от област Пловдив, както и ре-
ализират демонстрации по при-
готвяне на традиционни храни -
пиде, катми, прясно сирене, лю-
теница и др.ç
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Всички ние, член-кооператорите и работещи-
те в кооперативните организации от системата
на Централен кооперативен съюз сме горди с
историята си и с това, което нашите коопера-
тивни организации правят за населените места
и местните общности вече 129 години. Тази го-
дина 28 кооперации отбелязват 100, 110 или 120
години от своето учредяване. Днес ще ви разка-
жем за историческия път на ПК "Наркооп"
гр. Сливен, членуваща в РКС Сливен, която праз-
нува своя 100-годишен юбилей. Нека се учим
от миналото и да пазим своите идеали, и цен-
ности, за да вървим ЗАЕДНО напред.

� ПК "Наркооп" гр. Сливен членува в РКС Сливен
� Член-кооператорите са 230, от които 9 са на възраст

до 35 години
� Основна стопанска дейност е търговията на дребно
� Кооперацията стопанисва 3 търговски обекта

Âèçèòêà

общият брой на обектите,
управлявани от коопераци-
ята нараства до 120, част
от които се намират в окол-
ните села. В периода 1930-
1931 г. кооперацията изг-
ражда двуетажната адми-
нистративно-търговска
сграда, в която се създават
търговски обект, избено по-
мещение-склад, а впослед-

ПК „Наркооп“ гр. С
история с поглед к

Вглеждайки се в стого-
дишната история на ПК
"Наркооп" гр. Сливен през
призмата на най-значими-
те събития в българската
история - тежките години
след края на Първата све-
товна война, Втората све-
товна война, промените
след 1946 г. и 1989 г. - на
преден план изпъкват ре-
шителността и трудолю-
бието на нейните член-
кооператори, символ на
българския кооперативен
дух и ценности вече 100 г.
Стремежът към обединя-
ване, взаимопомощ и съ-
зидание присъстват в жи-
вота на ПК "Наркооп" от
21.04.1919 г., когато коопе-
рацията е учредена под
името "Напред", което ся-
каш бележи непоколеби-
мостта й да просъществу-
ва независимо от всичко.

Кооперацията открива
магазин за бакалски сто-
ки още в първата година
на създаването си, а в уп-
равителния й съвет влизат
личности като Спас Дон-
ков, Йордан Попов и Иван
Тенев.

През 1925 г. стопанската
дейност се разраства до
осем магазина и три манд-
ри в околностите на града.
В годините преди Втората
световна война, дейността
на кооперацията значител-
но се разширява, навлизай-
ки в търговията с млечни
произведения и промишле-
ни стоки, изкупуването на
селскостопанска продукция
и едновременно се разкри-
ват обекти за обществено
хранене. През този период

ПК „Наркооп“ гр. С
история с поглед к

ствие там се установява
нейното управление.

След преименуването й
в "Наркооп" през 1948 г.,
към кооперацията се при-
съединява книжарница
"Светлина", стол "Ведома",
а година по-късно тя при-
ема и ликвидираното "Кра-
варско дружество". След
последващо преструктури-
ране, част от търговските
й дейности минават към
държавата и през 1970 г.
кооперацията стопанисва
приблизително 80 обекта.
Въпреки това, ПК "Нарко-
оп" продължава да обно-
вява материалната си ба-
за, като изгражда и въвеж-
да в експлоатация двуетаж-
ни търговски сгради с
обекти предназначени за
продажба на хранителни и
промишлени стоки, общес-
твено хранене, сладкарни-
ци и ресторанти в отдел-
ните населени места.

Постепенно коопераци-
ята разширява и своята
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Българските партии и ко-
алиции със своите кандидат-
депутати и независими пред-
ставители преполовиха пътя
до  Европарламента. У нас,
както и в Общността избор-
ният процес тече на различ-
ни скорости: дясната (ГЕРБ
& СДС, Обединени земедел-
ци "Мозер-Ставрева" и пр.)
и лявата (БСП) команда ве-
че май са резервирали ми-
нималните 6 и максимални-
те 7 места в "Бизнескласа"
за първата сесия на новия
Европарламент на 2 юли в
Страсбург. На същата висо-
ка предавка е константното
ДПС с вероятни 2 - 3 депу-
татски места. Повечето ана-
лизатори, без да влизат в
крайности, наред със споме-
натите политически форма-
ции, прогнозират за аутсай-
дерите до трима членове по
партийни листи и независи-
ми кандидати за няколкото
стотици баш мераклии за ев-
родепутатски пост и запла-
та. Кой ще го има  в съюз-
ния парламент,  ще узнаем
вечерта на 26 май т. г.

Обикновените български
избиратели научаваме за
обещанията на партийните и
независимите кандидати за
евродепутати  в  крайна
сметка от четвъртата власт.
Медиите катадневно и неп-
рестанно формират и  моде-
лират общественото мнение
и изборни нагласи в полза
на политическите партии -
естествено, далеч не безвъз-
мездно. Широката обществе-
ност е достатъчно информи-
рана за притежаваните от
олигархически кръгове, под-
ставени лица и парламентар-
ни политически партии сред-
ства за масова информации.

Няма как да не започнем
и свършим с главната - Бъл-
гарската национална телеви-
зия, която част от гражданс-
твото веднага след смяната
на генералния директор сар-

Íà âñå îùå îöåëåëèòå íà ðîäíà òåðèòîðèÿ ãðàæäàíè íè ïèñíà äà ñìå "ñáúðêàí
÷èï", "ëîø ìàòåðèàë" èëè "áåçëè÷íà áðàóíîâà ÷àñòèöà â îáùèÿ ÅÑ"

Âúïðåêè âñè÷êî áúëãàðèí
å ðàâíî íà åâðîïååö!

Проф. Александър
ДИМИТРОВ,

д-р по право.

кастично преименува от "БНТ
- Каменаров" на "БНТ - Кош-
луков". Но не името е важ-
но. Главното е, че става ду-
ма за национална  институ-
ция, която по законов ста-
тус трябва да е трибуна на
народа, на общественото
мнение, т. е.  телевизия на
гражданското общество в
България. Но от Татово вре-
ме до ден днешен, а вероят-
но в обозрима перспектива
българските национални те-
левизия и радио безкомпро-
мисно и свято ще съблюда-
ват правилото: "Който пла-
ща сметката - (кабинетът)
той поръчва музиката!"  Но
в последна сметка зад тлъс-
тия медиен бюджет и прави-
телство е  изнуреният бъл-
гарски данъкоплатец. Според
родното  гражданство от вре-
мето на първия телевизио-
нен сигнал до днес тази ме-
дия притежава една неиз-
менна характеристика: пра-
вителствена (някога "БКП -
ОФ") телевизия, т. е. на влас-
тимащите. Гротескно, но вяр-
но звучи рефренът на неу-
миращия шлагер на група
"НЛО" - "Ние сме с таз (пар-
тия), която е на власт..." Днес,
както и вчера, на официа-
лен телевизионен  екран уп-
равляващи и опозиция,  да-
же в изборна ситуация,  са
сравними с митичните Голи-
ат и Давид.

Родната БНТ в предизбор-
ния си клип  вдигна стандар-
тния байрак-лозунг: "Гласу-
вай! Ти си част от Европа!".

Тази поредна
медийна щампа

денонощно дублира и афи-
шира  спорната официална
визия на чужди и наши пар-
тии, политици и научни ка-
пацитети относно домина-
цията на  "Мултифедерация
ЕС", състояща се от  дър-
жави членки,  над Съюза
от нации и граждани. Род-
ната телевизионна  рекла-
ма на евровота има свой
юридически фундамент  от
времето на Римските дого-
вори от 1957 г., т. е. повече
от шест десетилетия в Об-
щността масово и непрес-
танно се култивира разби-
рането за съществуването
на гражданство за принад-
лежност към Съюза.

Една правно издържана
концепция относно европей-
ското гражданство изисква
поне елементарен прочит и
анализ на основополагащи-
те документи на Общността.

"Всяко лице, което притежа-
ва гражданство на държава
членка, е гражданин на Съ-
юза. Гражданството на Съ-
юза се добавя към, а не за-
мества националното граж-
данство" - гласи чл. 9 от До-
говора за Европейски съюз,
преповторен от чл. 20, § 1
на Договора за функциони-
ране на Европейския съюз.

Следователно качеството
на гражданин на ЕС за все-
ки български гражданин е до-
пълнително (акцесорно, до-
бавъчно) към националното
гражданство. С други думи -

първично, осново-пола-
гащо  е българ-ското
гражданство,

а производно (вторично)
от него е гражданството на
Съюза. Цитираната разпо-
редба на чл. 9 (чл. 20, § 1)
дава достатъчно основа-
ние на всеки здравомис-
лещ гражданин: първо,
българин и после европе-
ец, да постави под съмне-
ние императивно формули-
раната щампа на нацио-
налната телевизия, звуча-

ща  перифразирана  така:
"Гласувай българино, час-
тицо на ЕС!"

Да поразсъждаваме - да-
ли телевизионният лозунг е
адекватен на същината на
Европарламентарния вот?

Тук и сега е мястото

да резюмираме нашата
изстрадана почти 14-
вековна истина.

Първо, българите през те-
зи неимоверно дълги столе-
тия  не сме в потънала Ат-
лантида, а в еднакво обща-
та  Европа. Държавата ни
два пъти е умирала и възк-
ръсвала отново и отново. Ро-
дът -  прабългарски и бъл-
гарски, има дълбоки корени
по света и на този континент
ще го има, докато последни-
ят от "племето" си отиде! Вто-
ро, както сочат Учредител-
ните актове на ЕС, ние сме
граждани на Общността,
стъпвайки на фундамента
българско гражданство, на
което гражданството за при-
надлежност към ЕС  е след-
ствие. С прости слова има-
ме съотношение причина -

следствие. И накрая, Евро-
парламентът е представител,
институция на гражданите
(народите) в Общността, съг-
ласно Лисабонския акт. На
свой ред държавитечленки
са представлявани от Евро-
пейския съвет (държавни гла-
ви и премиери) и Съвет (на
ниво министри), а  ЕС като
институционална система -
от Европейската комисия,
Съда на Съюза, Сметната па-
лата, Европейската централ-
на банка и др.

Всичко писано дотук
води до формулировка, ко-
ренно различна от тази в
шаблонния лозунг в пре-
дизборния клип на БНТ, а
именно: "Гласувай! Ти си
българин - европеец!". На
все още оцелелите бълга-
ри  на родна земя ни пис-
на да сме "сбъркан чип" (C.
C.), "лош матриал" (Б. Б.)
или безлична  "браунова
частица" (БНТ) в миманса
ЕС.  Въпреки всичко и не-
зависимо от хала, до кой-
то  ни докараха нашите из-
браници през безкрайно-
то и трудно последно де-
сетилетие!

Колаж ЗЕМЯ
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В киното аз
съм първа
цигулка,
но имам
нужда от
диригент,
казва
големият
френски
актьор
пред
„Фигаро“

Посреща ни на булевард "Осман",
в парижкия офис на компанията си,
Alain Delon International Distribution
(Adid). С дънкова риза и тридневна
брада, един от митовете на френско-
то, но също така на световното кино
наблюдава как пада здрачът над не-
говото творчество и епоха. Стените,
паркетът, креслата, бюрото, масич-
ката за кафе и най-малката частица
в неговия свят е осеяна със спомени.
Тук - филмов плакат; на една табу-
ретка - полуотворени албуми за жи-
вота на Роми Шнайдер; над канапе-
то - черно-бяла снимка на Мирей
Дарк на плажа. Навсякъде, в рамка
или просто закачено на стената, ка-
то бюст или корица на списание, е
неговото лице. Повечето време сам,
понякога в компанията на друга ле-
генда, Едит Пиаф или Карлос Мон-
зон, сниман в затворническата ки-
лия, от която му помогна да излезе с
помощта на аржентинския президент
Карлос Менем. "На следващата сед-
мица той се самоуби в колата си. Не
търсете, продължава звездата с глас,
който сякаш е напът да се счупи, има
само мъртъвци. С изключение на не-
го". Приближава се до снимка в рам-
ка, на която позира като боксьор сре-
щу Кърк Дъглас. Холивудският сър-
вайвър отпразнува своята 102-ра го-
дишнина. На входа има снимка на
Делон и Бардо, приближили устни
един към друг.

Как да оцелееш с такава съдба? Как-
во да бъдеш, когато всичко си бил?
От култови филми до шедьоври - "Ба-
сейнът", "Под яркото слънце", "Гепар-
дът", "Самураят", "Господин Клайн",
разбивайки света с поразителната си
красота, налагайки своето присъствие,
мълчание и самота. Ален Делон е мар-
кирал своята територия. Див звяр, ви-
наги готов да извади ноктите си, един-
ствен и неповторим, този, когото уп-
рекват, че говори за себе си в трето
лице - забравяйки, че говори за Фран-
ция - ни даде интервю в навечерието
на получаването на почетната "Злат-
на палма" на филмовия фестивал в
Кан, пренебрегвайки посредствената
и недостойна полемика, която това
събитие предизвика в САЩ, където
една петиция го обвини в женомразс-
тво и хомофобия.

- Какъв е първият ви спомен от фес-
тивала в Кан?

- За първи път отидох в Кан през 1957
г., с Жан-Клод Бриали, когото срещнах в
Сен-Жермен-де-Пре. Връщах се от Индо-
китай. Не знаех нищо за света на киното
и не ме интересуваше особено. На "Кроа-
зет" един американски агент се залепи за
мен. Той абсолютно искаше да го послед-
вам в Америка. Заведе ме в Рим, където се
снимаше Рок Хъдзън, и ме накара да взе-
ма няколко урока по английски език. Пос-
ле Ив Алегре ми даде първата роля в "Ко-
гато е замесена жена".

- И започна френската ви кариера…
- Преди снимките Алегре ме дръпна

настрана и ми каза: "Не играй. Гледай,
както си гледаш, говори, както си гово-
риш, слушай, както слушаш, движи се, как-
то се движиш. Бъди себе си". Това е. Пъ-
тят ми беше начертан.

- Четири години по-късно сте изкачи-
ли стълбите на Фестивалния дворец ка-
то звезда.

- Да. Междувременно снимах "Под яр-
кото слънце" на Рене Клеман и "Роко и

продължение на няколко години отказ-
вахте да отидете.

- Смятах, че първо трябва да я дадат
на учителите, които са ме създали - Вис-
конти, Лоузи, Клеман. Сега, когато тях
вече ги няма, мога да отида.

- През 1976 г. "Господин Клайн" на
Джоузеф Лоузи беше приет по-скоро хлад-
но. Но вие решихте именно този филм да
бъде прожектиран тази година…

- Лично аз бих искал да представя филм
с Жан Габен. Например "Двама мъже в
града". Това щеше да му хареса. На мен
също. Но "Господин Клайн" е нещо сил-
но, което символизира кариерата ми.

- Кои режисьори бяха най-важни за
вас?

- Моят учител е Рене Клеман. Той ме
научи на всичко, даде ми всичко. "Под
яркото слънце": никой в света никога не
ме е режисирал като него. Когато снимах
сцена и тя му харесваше, идваше при мен
и ми казваше: "Благодаря ти, мой малък
Ален". Той беше най-големият режисьор,
най-големият оператор. Колко бях нещас-
тен, когато си отиде! Другите най-вели-
ки? Висконти, Мелвил, Лоузи…

На стр. 17
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неговите братя" на Висконти. Знаех откъ-
де съм дошъл и кой съм. Изкачих стълби-
те с Клеман за "Радостта да живея". Пре-
ди да се върна със "Затъмнението" на Ан-
тониони. Бях със София, Роми. През 1963
г. "Гепардът" на Висконти получи "Злат-
ната палма".

- Как си обяснявате, че фестивалът в
Кан никога не ви даде и най-малката наг-
рада?

- Когато имаш младост, красота, не бива
да очакваш да ти правят подаръци. Не
може да очакваш да си Делон в продълже-
ние на петдесет или шестдесет години, с
кариера като моята, и да се надяваш да те
обичат.

- През 1997-а, за петдесетата си го-
дишнина, фестивалът посрещна почти це-
лия Холивуд. Но забрави да покани Жан-
Пол Белмондо или Ален Делон…

- Да. Имаше само американски актьо-
ри. С Жан-Пол бяхме на корицата на "Па-
ри мач", за да протестираме. Не разби-
рахме. Все пак бяхме символите на френ-
ското кино!

- Трябваше да дойде 72-рото издание
на фестивала в Кан, за да ви връчат "По-
четната палма". Трябва да кажем, че в

Кан. При получаването на „Златна палма“ за цялостно творчество
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- първият наставник
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- първият наставник
на славянския народ
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Биографията на Георги Андрейчин от Белица е достойна за филмова екранизация
Петър ХАДЖИЕВ

Сър Чарлз Спенсър Чаплин, по-
вече познат ни като Чарли Чап-
лин, се ражда в Лондон през ап-
рил 1889-а. В творческата си био-
графия световноизвестният кино-
артист, сценарист и режисьор за-
писва 82 късометражни и дълго-
метражни филмa, които заслуже-
но останаха за вечни времена в
златния фонд на седмото изкуст-
во. Малцина навярnо знаят, че не-
говите житейски пътища, които
подчертават голямото човеколюбие
на  Чаплин, с което той си спече-
ли почитта и уважението на мили-
они хора по света, се преплитат и
с тези на един българин от Раз-
ложко. Неговото име е Георги Анд-
рейчин от Белица. Ето каква е ис-
торията на срещите на Чаплин с
Андрейчин…

Пламенният революционер и
деец на българското и междуна-
родното комунистическо движение
Георги Андрейчин пристига в Аме-
рика през 1913 г. Четири години
по-късно заедно с група негови
другари е осъден от американски-
те власти за революционна дей-
ност на 20 години затвор и  глоба
от 20 000 долара. Тогава в САЩ
се разгръща масова акция за съ-
биране на средства за парична
гаранция, с която осъдените  да
могат да излязат на свобода до
окончателното разглеждане на де-
лото от по-висока съдебна инс-
танция. Така след две години зат-
ворниците са освободени. Но ак-
цията продължава. За събирането
на необходимите средства се уст-
ройват срещи на прогресивните
американски писатели и други вид-
ни културни дейци. При една ве-
черя в дома на Дъдли Малоун, блес-
тящ адвокат и директор на ню-
йоркското пристанище, в кварта-
ла Гринидж  Вилидж за първи път
се срещат Чарлз Чаплин и Георги
Андрейчин, току-що излязъл от зат-
вора.

В своята известна книга "Мо-
ята автобиография", излязла през
1964 г. и превърнала се в свето-
вен бестселър, Чарли Чаплин е за-
писал следното: "На вечерята при-
състваше един интересен човек,
когото ми представиха под името
Джордж (никога не узнах истинс-
кото му име) и който изглеждаше
извънредно нервен и възбуден". За
Джордж Чаплин научава, че е той
е станал комунист, емигрирал в
САЩ, където се включва в орга-
низацията "Индустриалните работ-
ници на света" и впоследствие е
осъден на двадесет години зат-
вор. Домакинът Дъдли Малоун про-
шепва на Чаплин, че неговият гост
няма никакъв шанс да спечели де-
лото, въпреки че е получил право
на обжалване и е пуснат от зат-
вора под гаранция.

"Загърнал се с покривка за ма-
са - пише актьорът, - Джордж бе-
ше започнал да имитира Сара Бер-
нар. Ние се смеехме, но дълбоко
в себе си мислехме, че той ще
трябва да се върне в затвора за
още осемнадесет години.

Това бе една странна, бурна
вечер и когато си тръгнах, чух
Джордж да вика зад гърба ми:

- Защо бързаш, Чарли? Защо
се прибираш толкова рано?

Отведох го настрана. Чудех се
какво да му кажа.

- Не мога ли да направя не-
що? - прошепнах му аз.

Той махна с ръка, сякаш да
отхвърли мисълта, сграбчи ръката

ми и прочувствено каза:
- Не се безпокой за мен, Чар-

ли, аз ще се оправя."
Въпреки това в края на сре-

щата в Ню Йорк Чаплин внася 500
долара във фонда "Защита на арес-
туваните".

Двамата ще се срещнат отно-
во след десетина години, този път
в Берлин, но вече при други обс-
тоятелства. Георги Андрейчин ще
е напуснал нелегално Америка и
заедно с осъдените свои другари

ще се озове в Съветския съюз.Тук
Геориги Андрейчин работи в Из-
пълнителното бюро на Профинтер-
на, изпълнява важни поръчения на
съветското правителство, а също
така и на Задграничното бюро на
Българската комунистическа пар-
тия. Като отговорен служител в На-
родния комисариат  на търговията
отива в Берлин да закупи локомо-
тиви за съветската страна. Там ста-
ва и втората среща с Чаплин.

По това време Чарли Чаплин е
на триумфално пътуване из Евро-
па. В деня на пристигането си в
Берлин получава бележка, подпи-
сана от "Джордж": "Драги прияте-
лю Чарли! Толкова много неща се
случиха, откакто се срещнахме в
Ню Йорк у Дъдли Малоун. Сега съм
тежко болен в една болница и те
моля да дойдеш да ме видиш. То-
ва би ми направило голямо удо-
волствие…"

"Отначало не разбрах за кого
става дума - отбелязва Чаплин. -
После изведнъж се сетих: това,
разбира се, беше българинът
Джордж, който трябваше да се
върне в затвора за още осемна-
десет години. От тона на писмото
беше очевидно, че той ще поиска
пари "назаем". Затова реших да
взема със себе си 500 долара.
За голяма моя изненада в болни-
цата ме въведоха в обширна стая
с бюро и два телефона: там ме
посрещнаха два елегантно обле-
чени господа; впоследствие разб-

рах, че те били секретари на
Джордж. Един от тях ме въведе в
съседната стая, където лежеше
Джордж."

Георги Андрейчин развълнувано
посреща Чаплин и се обръща към
него с думите: "Колко се радвам,
че дойдохте? Никога не съм забра-
вил съчувствието ви и сърдечност-
та, която проявихте към мен у Дъд-
ли Малоун!". После между двамата
се завързва разговор, в който те
си припомнят за стари приятели в
Ню Йорк. Верен на своята диск-
ретност, Чарлз Чаплин не разпитва
Андрейчин за обстоятелствата, при
които той напуска Съединените ща-
ти. Едва в края на разговора Джордж
му обяснава, че  в Берлин се на-
мира като търговски представител
на болшевишкото правителство, за
да закупи локомотиви и стоманени
мостове. После двамата сърдечно
се разделят като много добри при-
ятели.

Исторически документи доказ-
ват, че Чаплин не е бил любимец
на американските власти, особе-
но на консерваторите, и нерядко
си е навличал гнева заради сати-
ричните си роли в киното - доста-
тъчно прозрачни, за да могат зри-
телите да разпознаят в тях конк-
ретни хора от тогавашното време.
За 40 години живот в САЩ Чаплин
така и не получава американско
гражданство. Положението се утеж-
нява, когато в края на 40-те го-
дини на миналия век идва мак-
картизмът, който обявява Чаплин
за комунист. Дотогава вече ФБР
разполагало с досие от 2000 стра-
ници за Чаплин. Преди няколко го-
дини Националният архив на Ве-
ликобритания разсекрети досието
на Чарли Чаплин, от което стана
ясно, че актьорът е бил под наб-
людение от контраразузнаването
МИ-5 по молба на ФБР, което го
подозирало във връзки с кому-
нистите.

През 1952 г., когато комикът
отива в Лондон за премиерата на
фирма си "Светлините на рампа-
та", не може да се върне в САЩ,
тъй като под натиска на ФБР имиг-
рационните служби не го пускат
отново в страната. Чаплин зами-
нава за Швейцария, където живее
до смъртта си през 1977 г. Само
веднъж за този период - именно
през 1972 г., той посещава САЩ,
за да получи почетния си "Оскар".

От публикуваните документи
става ясно, че преди и след заб-
раната за влизане на Чаплин в
САЩ американските и британски-
те спецслужби активно са си сът-
рудничели в търсенето на компро-
мат за комика. Работата им обаче
не оправдала очакванията. Така
например през есента на 1952 г.

агент на МИ-5 предал на амери-
канските си колеги думи на Чап-
лин, произнесени от него десети-
летие по-рано по време на засе-
дание на комитет за американс-
ко-съветската дружба, че "в ко-
мунизма има много хубави неща и
ние може да вземем доброто и да
се откажем от лошото".

Разсекретените материали по-
казват ролята, която е изиграл в
живота на Чаплин писателят Джордж
Оруел, автор на антиутопияте "1984".
Оказва се, че малко преди смърт-
та си Оруел е предал на познат от
МИ-5 списък с 35 души, които той
смятал за "лакеи на комунистите",
и сред тях било името на Чарли
Чаплин. Подозренията срещу актьора
били подхранвани и от познанст-
вото му с кинокритика  Айвър Мон-
тегю, който се оказал агент на съ-
ветските служби.

Самият Чаплин винаги е отри-
чал да има нещо общо с комуниз-
ма. "Аз съм либерал, мен винаги
ме е вълнувал проблемът със све-
товния мир, но това не значи, че
се интересувам от комунизма. Не
са ми нужни никакви организации
за прикритие, аз винаги действам
от свое име", заявил комикът през
1948 г. по време на събеседване
в имиграционните служби на САЩ.

А биографията на българина
Джордж е достойна за филмова
екранизация. Георги Андрейчин е
роден на 7/19 януари 1894 годи-
на в село Белица, Разложко.  След
Илинденското въстание, когато род-
ното му село е опожарено, прис-
тига в София. Там като сирак е
взет под закрила на цивилната
листа на двореца и учи в пансион
до завършване на гимназиалното
си образование в Самоков. При
избухването на Балканската вой-
на се записва доброволец в Ма-
кедоно-одринското опълчение.
През 1913 г. по време на Между-
съюзническата война е ранен край
Кукуш. Емигрира в Съединените
щати в края на същата година.
Работи като миньор, става член
на профсъюзната организация "Ин-
дустриални работници на света" и
редактира органа й "Солидарити".
В Ню Йорк се свързва с дейци на
Американската социалистическа
партия, която е на антивоенни по-

зиции. През 1917 г.  в Чикаго е
осъден на 20 години затвор и го-
ляма глоба с обвинение  в про-
германска, саботажна дейност. Из-
лежава по-малко от година в зат-
вора, освободен е под гаранция
след намесата на американски ра-
ботнически организации.

Редактира излизащите на бъл-
гарски език вестници "Работническо
дело" (1918 - 1919) и "Работни-
ческа мисъл" (1920).

През есента на 1920 г. се
запознава лично с Чарли Чап-
лин на вечеря в квартала на
нюйоркската интелектуална об-
щност Гринидж Вилидж, където
той общува и с други интелек-
туалци като Теодор Драйзер, Дъд-
ли Фийлд Малоун, Флойд Дел и
Арт Йънг. Година по-късно зами-
нава за Съветска Русия.

Работи в Госплан (1923 - 1924)
и Промбанк (1926). Специален съ-
ветски емисар във Великобрита-
ния и Австрия. Подкрепя троцкис-
тите, за което е изключен от бол-
шевишката партия и заточен в Ка-
захстан (1927). Освободен и ра-
боти в Народния комисариат на
търговията (1930 - 1935) и Инту-
рист (1936) г. Отново е арестуван
и заточен в Сибир. Освободен е
след началото на германо-съвет-
ската война през 1941 г. и рабо-
ти в Совинформбюро.

През 1945 г. се завръща в
България. Началник е на канцела-
рията на Временното председател-
ство на републиката и пълномо-
щен министър на Министерството
на външните работи (1948 - 1949).
Участник е в Парижката мирна кон-
ференция. Арестуван на 29 април
1949 г. и изчезва. Години след
това се разбира, че е разстрелян
от НКВД през 1950 г. Реабилити-
ран е след смъртта на Сталин.

Това са двете срещи на Чарлз
Чаплин с българина от Разложко
Георги Андрейчин, в които той на
практика потвърждава любовта си
към хората, без да влага в нея
някакви користни цели. Защото
джентълменът, поетът, мечтателят
с познатото ни до болка черно
бомбе и бамбуково бастунче чес-
то е обичал да казва, че човек
винаги трябва да живее с надеж-
да за любов.

"Джордж беше красив мла-
деж едва на двадесет и две го-
дини, възхитителен, пълен с жи-
вот, превъзходен оратор, идол на
всички бунтовни момичета."

Ралф Чаплин
"Той е удивително интелиген-

тен македонец... и се разви в
един забележителен и ефекти-
вен лидер и агитатор."

Елизабет Гърли Флин
"Джордж бе като човешки фа-

кел; той пламтеше от главата до
петите от жар за поезия и про-
летарска революция. Той бе кра-
сив, красноречив, словоохотлив
и дързък българо-американец."

Макс Истман
"Андрейчин имаше познания,

които далеч надминаваха знани-

ята на редица университетски
възпитаници в тази страна... Тол-
кова често ми се случваше да
го видя как идва насреща ми
със статия от някой чуждестра-
нен вестник, която току-що е
превел, погълнат от някаква
идея, изпълнен с ентусиазъм."

Мери Хийтън Ворс
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 [Детство]. В град Солун
живееше някой благороден и
богат човек по име Лъв,
който заемаше длъжността
помощник на военачалника.
Той беше правоверен и
изпълняваше точно всички
божии заповеди, както
някога Йов. Като живя със
съпругата си, родиха му се
седем деца. От тях най-
малко беше седмото, фило-
софът Константин, нашият
наставник и учител (род. в
826 или 827 г.).

Когато майка му го
роди, дадоха го на дойка,
за да го кърми. Обаче
докато се кърмеше, детето
не искаше да поеме чужда
гръд освен майчината си.
Това стана по божи проми-
съл, за да бъде охранена с
чисто мляко добрата мла-
дочка от добрия корен.

След това тези добри
родители се обрекоха да не
се събират. И така като
брат и сестра преживяха в
господа 14 години. И те не
нарушиха този обет, докато
ги раздели смъртта.

Когато (бащата) щеше
да тръгне за (божия) съд,
майката оплакваше това
дете, говорейки: "За нищо
не се грижа освен за този
единствен младенец как ще
бъде отгледан!" А той й
каза: "Вярвай ми, жено,
надея се на бога, че той ще
му даде такъв баща и
настойник, който се грижи
и за всички християни."

Това се и сбъдна.
[Пророчески сън].

Когато беше на седем
години, детето сънува сън
и го разказа на баща си и
майка си:

- Като събра всичките
девици от нашия град,
военачалникът ми рече: На
твоя възраст която щеш си
избери за другарка и
помощница! - Като огледах
и разгледах всички, видях
една от всички най-краси-
ва; лицето й светеше и
беше накичена с мъниста
от злато и бисер и с всяка
украса; нейното име беше
София, сиреч премъдрост.
Нея избрах.

Като чуха тези думи,
неговите родители му
казаха: "Сине, пази запо-
ведта на баща си и не
отхвърляй съветите на
майка си, защото заповед-
та е светило, а съветите -
светлина! Речи на премъд-
ростта:

"Ти си моя сестра", а
мъдростта направи твоя
сродница! Премъдростта
грее по-силно от слънцето.
И ако си вземеш нея за
съпруга, тя ще те избави
от много злини".

[Стремеж към наука].
Когато го дадоха на уче-
ние, от всички ученици той

Из Пространното житие на първоучителя на славяните,
написано от свети Климент Охридски
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най-много преуспяваше в
книгите чрез бързата си
памет, та всички му се
чудеха.

Според обичая децата
на богатите да играят на
лов един ден излезе на
полето с тях, като взе своя
сокол. Щом го пусна, по
божи промисъл излезе
вятър, грабна го и го
отнесе. Поради това детето
изпадна в униние и печал,
та два дни не яде. Поради
човеколюбието на милости-
вия бог, като не му позво-
ляваше да привикне на
земни наслади, навреме го
улови: както в старо време
при лов улови Плакида с
елен, така и него - със
сокол.

В себе си, като се
поразмисли върху суетата
на този живот, (Констан-
тин) го окая, като каза:
"Такъв ли е този живот?
Вместо радост настъпва
скръб ! От днес ще хвана
друг път, който е по-добър
от досегашния, и няма да
прахосвам дните си в шума
на този живот!"

Поучен от това, той си
стоеше у дома, като изуча-
ваше наизуст книгите на
св. Григория Богослов (330
- 390 г.). На стената нари-
сува кръст и такава похва-
ла написа за Григория: "О,
Григорий, човече по тяло и
ангеле по душа. Макар
тялом да си човек, ти се
яви като ангел, защото
устата ти прославят бога,
както един от серафимите,
и просвещават вселената
чрез тълкуването на права-
та вяра. Затова приеми и
мене, който коленича пред
тебе с любов и вяра, и ми
бъди учител и просвети-
тел!"

Имаше (в Солун) един
чужденец, който разбираше
граматика. (Константин)
отиде при него. Като падна
пред нозете му и му се до-
той го помоли: "Добри
учителю - рече, - научи ме
на граматично изкуство!" А
той, понеже беше погребал
таланта си, му отговори:
"Момко, не си хаби труда,
защото отдавна съм се
зарекъл, докато съм жив, да
не уча никого на него!
"Като му се поклони детето,
му каза със сълзи на очи -
"Вземи целия ми дял, що се
пада от бащиния ми дом,
ала ме научи!" И понеже
чужденецът не иска да го
послуша, (Константин) си
отиде у дома и се отдаде на
молитва, за да постигне
желанието на сърцето си. И
скоро бог изпълни волята
на тогова, който се боеше.

[На учение в Цариград].
Царският настойник, който
се наричаше (Теоктист),
като чу за неговата красота
и мъдрост и за проявеното
от него прилежание в
учението, прати за него, та
да се учи е края. Като чу
това, детето с радост се
упъти. Като коленичи по
пътя, то се помоли, гово-
рейки: "Боже на нашите
отци и господи на милоста,
който всичко си сътворил
със своята дума и с премъд-
ростта си наредил човекът
да владее над сътворените
от тебе твари, подари ми
премъдростта, що е край
твоя престол, за да разбера,
що е угодно на тебе, та да
се спася! Аз съм твой раб и
син на твоя робиня".

При това, като изказа и
Соломоновата молитва и
стана, той рече: "Амин!"

Когато пристигна в

Цариград, предадоха го на
учители, за да се учи. И
след като изучи граматика-
та за три месеца, отдаде се
на други науки: изучи
Омира и геометрията, а
при Лъва и Фотия -
диалектиката и всички
философски науки; освен
тях още реторика и арит-
метика, астрономия и
словесност и всички елинс-
ки изкуства. И то тъй ги
изучи всички, както (друг)
би изучил само един от
тези (предмети); защото,
надпреварвайки се взаим-
но, бързината се сдружи с
прилежанието, с което се
постига краят на науките и
изкуствата.

Отличавайки се със
своята скромност в учение-
то, той беседваше повече с
онези, с които беше полез-
но (да се разговаря).
Странеше от люде, които
клонят към буйност, и се
стремеше само към едно-
единствено нещо: след като
бе заменил земното с
небесното, да излезе из
това тяло и да заживее с
бога.

Като видя обаче какъв
човек е той, логотетът му
позволи да се разпорежда в
дома му и свободно да
влиза в царевия дворец.
Еднаж той го запита:
"Философе, желал бих да
узная що е философията".
А (Константин) веднага му
отговори с бързия си ум:
"Да се познаят божиите и
човешките неща; да се
приближи човек до бога,
доколкото е възможно, и да
се приучи чрез добродетел
да стане като онзи, който
го е създал по свой образ
и подобие". И оттогава той
още повече го обикна и

постоянно го разпитваше
за всичко, ако и да беше
толкова велик и почтен
мъж. А (Константин) му
излагаше философското
учение, като изказваше
дълбоки мисли с малко
думи.

[Библиотекар и учител
по философия]. Живеейки
в чистота, колкото повече
угаждаше богу, толкова по-
любим ставаше на всички.
А логотетът, който му
отдаваше всякаква достой-
на почит, му предлагаше
много злато, обаче той не
приемаше.

А веднъж му рече:
"Отколе твоята хубост и
мъдрост ме заставят извън-
редно много да те обичам.
Имам кръщелница, която
аз извадих из купела:
красива, богата и от добър
и знатен род. Ако искаш,
да ти я дам за съпруга.
Сега ще получиш от царя
голяма чест и княжеска
титла, а очаквай и нещо
повече! Наскоро и воена-
чалник ще станеш!".

А Философът му отвър-
на: "Наистина дарът е
голям за онези, които го
желаят. Обаче за мене
няма нищо по-хубаво от
учението, чрез което, след
като си обогатя ума, ще
потърся прадядовската си
чест и богатство."

Като чу неговия отго-
вор, логотетът отиде при
царица (Теодора) и й каза:
"Този млад философ не
обича този живот, но да не
го изпуснем за обществена
работа. Като го подстри-
жем за духовник, да му
дадем служба; нека бъде
библиотекар при патриарха
в "Св. София". Дано така
поне да го задържим!"

Така и направиха с
него.

След като прекара
много малко време с тях
(Константин), като отиде
на Босфора, тайно се скри
в един манастир. Дириха
го шест месеца и едва го
намериха. Понеже не
можеха да му наложат тази
служба, помолиха го да
заеме учителска катедра и
да учи туземците, чужден-
ците по философия, обс-
лужван и подпомаган с
всичко. И той се съгласи
на това.

[Прение с патриарх
Йоан VII, 834-843 г.].
Патриарх Анис (Йоан) пък
бе повдигнал ерес, гово-
рейки да не се почитат
светите икони. Но след
като се събра събор, изоб-
личиха го, че не проповяд-
ва истината, и го прогони-
ха от престола. А той
казваше: "Силом ме изго-

На стр. 12
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ниха, но не ме обориха,
защото никой не може да
противостои на думите ми!"

След като се посъветва с
патрициите, царят изпрати
при него Философа, като
каза така (на патриарха):
"Ако можеш да обориш този
юноша, пак ще заемеш
престола си".

Като видя, че Философът
тялом е толкова млад, ала
без да знае, че той има ум
на старец, както и онези,
които бяха изпратени с
него, Анис им каза: "Нито
за подножието ми вие не
сте достойни! Как ще се
препирам аз с вас?" А
Философът му отвърна: "Не
се придържай о людския
навик (да се съди за ума на
човека по възрастта му), но
погледни към божиите
заповеди: защото, както ти
си създаден от бога от
пръст и от душа, така и ние
всички. Затова и ти, човече,
който гледаш към земята, не
се надигай!" Но Анис пак
възрази: "Не е прилично да
търсим цветя наесен, нито
старец да пращаме на
борба, както някого си
юноша Нестор". А Филосо-
фът му отвърна: "Самичък
се обвиняваш. Кажи: в коя
възраст душата е по-силна
от тялото?" "В старост" -
отвърна Анис. Философът
тогава запита: "Та на каква
борба те караме, на телесна
или на духовна?" А той
отговори: "На духовна".
Философът пък каза: "Та
сега ти ще си по-силен! Но
не ни разправяй такива
приказки, защото нито без
време дирим цветя, нито
тебе караме на работа".

.............................................................
[Сарацински пратеници

в Цариград]. След това пък
агаряните, наричани сара-
цини, подигнаха хула срещу
божествеността на Св.
Троица, говорейки, "Че как
вие, християните, които
вярвате в единаго бога, го
превръщате на три, казвай-
ки, че има Отец и Син, и
Дух? Ако може да обясните
явно, изпратете мъже, които
могат да говорят по този
въпрос и да ни оборят!"

Тогава Философът беше
на 24 години.

Царят събра съвет и като
го повика, рече му: "Фило-
софе, чуеш ли какво говорят
скверните агаряни против
нашата вяра? Понеже си
служител и ученик на св.
Троица, иди и им се проти-
вопостави! Тогава бог,
който е създател на всички
неща и който се слави в
Троицата - Отец и Син, и
Св. Дух, - нека те надари с
благодат и словесна сила и
нека те представи като друг,
нов Давид пред Голиата,
когото победи с три камъка,
и нека те възвърне при нас,
като (те) удостои с царство-
то небесно!"

Като го изслуша, Фило-
софът отговори: "С радост
ще отида за християнската
вяра. За мене има ли нещо
по-славно на този свят от
това - да живея и да умра
за Св. Троица!"

Придадоха му (в помощ)
секретаря Георги и ги
изпратиха.

.............................................................
[Самотник в Цариград].

Не след много време, като
се отказа от всичкия този
живот, (Константин) се
уедини в безмълвие на едно
място, само в себе си уне-
сен. За утрешния ден той не
оставяше нищо, а всичко
раздаваше на сиромасите:
тази грижа той предоставя-
ше на бога, който за всички
се грижи всеки ден.

Еднаж, в един празник,
когато прислужникът му се

окайваше: "На такъв светъл
празник ние нямаме нищо"
(за ядене) - той му рече:
"Онзи, който някога е
нахранил израилтяните в
пустинята, той и нам ще
даде храна тук. Очаквайки
божията помощ, иди, та
повикай поне петима сиро-
маси!" Когато дойде време
за обяд, един човек тутакси
донесе цял товар от всякак-
ви ядива и десет златици.
За всичко това (Констан-

тин) благодари на бога.
[При Методия на малоа-

зийската планина Олимп].
Като отиде на Олимп при
брата си Методия, той
заживя и започна непрес-
танно да се моли богу,
беседвайки само с книгите.

[Хазарски пратеници в
Цариград]. От хазарите
пристигнаха при царя
пратеници, говорейки:

"Отначало ние знаем
единаго бога, който е над
всичко, и нему се кланяме
на изток, ала като пазим и
други наши срамотии оби-
чаи. Обаче евреите ни

подучват да възприемем
тяхната вяра и служба, а
сарацините ни теглят към
своята вяра, като ни обеща-
ват мир и много дарове,
казвайки: "(От верите) на
всичките народи нашата
вяра е най-добра". Поради
това, тачейки старата
дружба и обич, изпращаме
пратеници при вас, понеже
сте голям народ, владеете
царство от бога. И като
искаме вашия съвет, молим

от вас учен мъж, та и ние
да възприемем нашата
вяра, ако обори евреите и
сарацините."

Тогава царят, като поди-
ри Философа и го намери,
обясни му молбата на
хазарите, говорейки: "Фило-
софе, иди при тези люде и
им обясни (въпроса) за Св.
Троица с нейна помощ,
защото никой друг не може
да извърши това достойно!".
"Ако заповядаш, господарю
- отвърна Философът, - на
такава работа с радост ще
отида пеш и бос и без
всичко, що господ не е

позволявал на учениците си
да носят". А царят му отвър-
на: "Добре ми забелязваш,
но ако беше пожелал добро-
волно да извършиш това
дело. Ала като имаш
предвид честта и властта на
царя, иди славно с царска
помощ!"

[В Херсон, 859-861 г.]. И
той веднага се упъти. И
когато дойде в Херсон, тук
изучи еврейския език и
книжнина, като преведе

осемте части на граматика-
та и поради това обогати
своя разум.

Тук живееше някой сама-
рянин и когато идваше, той
се препираше с него. Той
донесе самарянски книги и
му ги показа. Като ги
измоли от него, Философът
се затвори в жилището си и
се предаде на молитва. След
като прие от бога просвет-
ление, започна да чете
книгите безпогрешно. А
когато видя (това), самаря-
нинът възкликна със силен
глас: "Наистина, които
вярват в Христа, скоро
приемат Св. Дух и благо-
датта (му)!" И неговият син
веднага се покръсти, а след
него - и той самият.

Тук (Философът) намери
Евангелие и Псалтир,
написани с роски (или
рушки, руски) букви, и
човек, говорещ на този
език. И като побеседва с
него и усвои силата на
речта, с оглед към своя
говор отдели гласните и
съгласните букви. А след
като се помоли богу, бързо
започна да чете и да разказ-
ва. И мнозина му се чудеха,
славейки бога.

[Св. Климентовите мо-
щи]. А като чу, че св. Кли-
мент още лежи в морето,
след като се помоли, (Фило-
софът) каза: "Вярвам в бога
и се надея на св. Климента,
че аз ще го намеря." Ще Го
извадя из морето". Като
убеди архиепископа (Георги)
и се качи на кораб заедно с
целия клир и с благоговей-
ните граждани, той замина
за мястото. Когато морето
утихна добре и те пристиг-
наха, започнаха да копаят,
пеейки. Тутакси се понесе
обилно благоухание като из
много кадилници. А след
това се явиха светите
мощи. Като ги взеха, всич-
ките граждани ги внесоха в
града (Херсон) с голяма
чест и слава, както пише в
неговото "Обретение".

А когато хазарският
воевода излезе с войска,
отвред настъпи срещу
християнския град (Херсон)
и го обкръжи. Но щом узна,
Философът, без да се мае,
отиде при него. Като се
разговаря с него и му
привежда поучителни слова,
той го укроти. И след като
обеща да се покръсти,
(воеводата) си отиде, без да
извърши никаква пакост на
гражданите.

А Философът се завърна
обратно.

Ала когато си правеше
молитвата през първия час,
нападнаха го маджари,
които виеха като вълци и
искаха да го убият. Той нито
се уплаши, нито прекъсна
молитвата си, а само възг-
ласяваше: "Кирие, елейсон!
(Господи, помилуй), защото
бе свършил вече службата.
Като го видяха, по божие
повеление се укротиха и
започнаха да му се кланят.
И след като изслушаха
поучителните слова из
устата му, те го пуснаха с
цялата (му) дружина.

От стр. 11
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.............................................................
[От Крим в Цариград,

861 г.]. Философът отиде в
Цариград. След като се яви
пред царя, той, отседнал в
църквата на светите апосто-
ли, заживя безмълвно,
молейки се богу.

[Соломоновата чаша]. В
"Св. София" имаше чаша
със скъп камък, Соломоново
изделие. Върху нея с еврей-
ски и самарянски букви
бяха написани стихове, що
никой не можеше нито да
прочете, нито да разясни.
Като взе чашата, философът
ги прочете и разясни.
Първият стих беше тъй:
Чашо моя, чашо моя,
предсказвай, докато звездата
(изгрее)! За питие бъди на
господа първенец, който бди
нощя! - След него вторият:
От друго дърво направена
за вкусване господне; с
радост пий и се опий, и
извикай: Алилуя ( - хвалете
бога)! - След него третият:
Ето княза и целият събор
ще види неговата слава и
цар Давид сред него. - А
след него написано числото:
909.

Като пресметна по-точно,
Философът намери, че от
дванадесетата година от
Соломоновото царуване до
рождението на Христа (има)
909 години. А това е проро-
чество за Христа.

[Моравски пратеници в
Цариград и славянската
азбука, 862-863 г.]. Когато
Философът се радваше в
бога, пак пристигна нова
вест и (му се откри) работа
не по-малка от първата.
Подучен от бога, Ростислав,
моравският княз, се посъ-
ветва със своите князе и с
моравците и изпрати (пра-
теници) до цар Михаила,
говорейки: "За нашите хора,
които се отказаха от езичес-
твото и приеха християнст-
вото, ние нямаме такъв
учител, който да ни обясни
на наш език истинската
християнска вяра, та и
другите страни, виждайки
това, да направят като нас.
Затова, господарю, изпрати
ни такъв епископ и учител:
защото за всички страни
винаги излиза от вас добър
закон."

Като свика съвет, царят
повика Константина фило-
соф и го накара да изслуша
тази молба. И (му) рече:
"Философе, зная, че си
уморен, но ти трябва да
отидеш там; освен тебе друг
никой не може да свърши
тази работа". А Философът
отговори: "Макар и да съм
уморен и болен телесно, с
радост ще отида там, ако
имат букви в своя език".

Царят му каза: "Дядо ми
и баща ми, и много други,
които са дирили това, не са
го открили, та как аз мога
това да открия?" А Филосо-
фът забеляза: "Че върху
вода кой може да напише
беседа, без да бъде наречен
еретик?" А царят му отгово-
ри заедно с вуйка си Варда:
"Ако ти поискаш това, може
да ти го даде бог, който го
дава на всички, които

просят без съмнение, и
отваря на онези, които
хлопат".

Като си отиде, по пре-
дишния (си) обичай Фило-
софът се предаде на молит-
ва заедно с други сподвиж-
ници. И скоро му се яви
бог, който изпълнява мол-
бите на своите раби. И
тутакси състави буквите и
започна да пише евангелс-
ката беседа: "В началото бе
словото и словото бе у бога,
и бог бе словото" и т. н.

[Цар Михаиловото писмо
до Ростислава]. Царят се
зарадва и със съветниците
си прослави бога. И изпра-
ти Философа с много даро-
ве, като написа до Ростис-
лава такова писмо:

- Бог, който заповядва
всекиму "да дойде до позна-
ние на "истината" и да се
домогне до по-голяма степен
(на съвършенство), като видя
твоята вяра и подвиг и сега,
в наши години, като яви
букви за вашия език, напра-
ви (такова нещо), каквото
по-рано не е било освен в
най-старо време, та и вие не
да се причислите към велики-
те народи, които славят бога
на свои език. И изпратихме
ти тогова, комуто бог яви
буките, мъж почтен и благо-
честив, много учен и фило-
соф. И приеми този дар, по-
добър и по-почтен дори от
всякакво злато и сребро и от
скъпоценен камък, и от
нетрайното богатство. Стани
с него да утвърдиш бързо
работата и от все сърце да
подириш бога! Ала и общото
спасение не пренебрегвай, но
подтикни всички да не се
ленят, а да поемат истинския
път, та и ти, с подвига си,
след като си ги научил да
познават бога, да получиш
заради него наградата си в
този и бъдещия живот за
всички онези души, които ще
повярват в нашия бог Хрис-
тос: отсега и докрай да
оставиш на идещите поколе-
ния своя помен подобно на
великия цар Константин!

[Кирил и Методий в
Моравия, 863-867 г.]. Кога-
то пристигна (във Велег-
рад), в Моравия, Ростислав
го прие с голяма чест. И
като събра ученици, предаде
му ги да ги учи. В кратко
време, като преведе целия
църковен чин, запозна ги с
утринната, часовете, вечер-
нята, малката вечерня и с
литургията. И според предс-
казанието на пророка ушите
на глухите се отвориха да
чуят евангелското слово, а
езикът на гъгнивите стана
ясен. На това бог се зарад-
ва, а дяволът се посрами.

.............................................................
[В Панония при Коцела,

867 г.]. Като навърши 40
месеца в Моравия, (Фило-
софът) отиде да освети
учениците си. Когато отива-
ше той, панонският княз
Коцел го прие. И като
възлюби силно славянските
книги (и пожела народът
му) да се научи на тях,
предаде (му) до 50 ученици
да се учат на тях. И като му
отдаде голяма почит, изпра-
ти го нататък.

Понеже проповядваше
евангелското учение даром,
той не взе нито от Ростисла-
ва, нито от Коцела ни злато,
ни сребро, ни друго нещо,
ала от двамата измоли само
900 пленници и ги освободи.

[Във Венеция: прение с
триезичниците]. Когато
Философът беше във Вене-
ция, епископи, попове и
черноризци налетяха на
него като врани на сокол и
повдигнаха триезичната
ерес, говорейки:

- Човече, кажи ни как тъй
ти сега си създал книги на
славяните и ги поучаваш?
Тях не е изнамерил по-рано
никой друг: нито апостолите,
нито римският папа, нито

Григорий Богослов, нито
Йероним, нито Августин.
Ние знаем само три езика, с
които е достойно да славим
бога в книгите: еврейския,
гръцкия и латинския.

Философът им отговори:
- Бог не изпраща ли

дъжд еднакво за всички?
Също тъй и слънцето не
свети ли на всички? И не
дишаме ли еднакво всички
въздух? И как вие не се
срамувате, като признавате
само три езика и като
повелявате, щото всички
други народи и племена да
бъдат слепи и глухи? Пояс-
нете ми, бога за безсилен
ли смятате, та той не може
да даде (всичко това), или
за завистлив, та не желае?
Че ние познаваме много
народи, които разбират
книги и които славят бога,
всеки със свой език. Извест-
ни са следните: арменци,
перси, абазги, ивери, сугди,
готи, авари, тирси, хазари,
араби, египтяни, сирийци и
много други.

Ако ли не искате да
разберете от тия (примери),
поне от Писанието познайте
бога. Давид се провиква:
"Пейте господу, цяла земьо,
пейте господу песен нова!" И
пак: "Възкликнете господу,
цяла земьо, пейте и радвайте
се, и възпейте!" А другаде:
"Цялата земя да ти се покло-
ни и да те възпее, и да
възпее твоето име, вишний!"
И пак: "Хвалете бога, всички
народи, похвалете го всички
люде и всяко дихание да
хвали господа!" В евангелие-
то пък се казва: "Колкото от
тях го приеха, даде им да
бъдат божи чеда." И пак в

същото: "Не се моля само за
тях, но и за онези, които ще
повярват в мене чрез тяхното
слово, та да бъдат всички
едно, както ти, отче, си в
мене и аз в тебе". И според
Матея (бог) рече: "Даде ми
се всяка власт на небето и на
земята. Идете прочее, научете
всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца
и Сина, и Св. Дух и като ги
учите да пазят всичко, що
съм ви заповядал! И ето аз
съм с вас през всичките дни
до свършена на света, амин.
И според Марка (бог) рече:
"Идете по всичкия свят и
проповядвайте евангелието
на всяка твар; който повярва
и се покръсти, ще бъде

спасен, а който не повярва,
ще бъде осъден. Онези, които
повярват, ще бъдат последва-
ни от тези знамения: с моето
име ще изпъждат бесовете и
нови езици ще говорят". И
към вас, законоучителите,
казва: "Горко вам, книжници
и фарисеи, лицемери, дето
затваряте царството небесно
пред човеците: защото вие не
влязвате, та не оставяте да
влязат в него, които искат да
влязат". И пак: "Горко вам,
законници, защото взехте
ключа на познанието! Сами
не влязохте и попречихте на
тези, които искаха да вля-
зат". А към коринтяните
Павел рече: "Искам вие
всички да говорите езици, а
още повече - да пророчеству-
вате; защото, който проро-
чествува, по-горен е от
тогози, който говори езици,
освен ако не тълкува, за да
приеме и църквата поука. И
сега, братя, ако дойда при
вас и заговоря (на непозна-
ти) езици, какво ще ви
ползувам, ако ви не говоря с
откровение или с познание,
или с пророчество, или с
поучение? И бездушните,
които издават глас, свирката
или гуслата, ако по свирнята
не се различават, как ще се
познае кога се свири със
свирка и кога се свири с
гусла? Защото, ако тръбата
издава неопределен глас, кой
ще се приготви за бой? Така
и вие, ако с езика си не
изговаряте разбрани думи,
как ще се разбере това, което
говорите? Защото на вятър
ще говорите. Също толкоз
вида думи съществуват по
света, но ни една от тях не е
без значение: ако не позная

значението на думите, ще
бъда чужденец за този, който
ми говори; и този, който
говори, за мене - чужденец.
Така и вие, понеже сте
равнители на духовните
(дарби), старайте се да се
преумножат у вас за назида-
ние на църквата. Затова,
който говори с език непоз-
нат), нека се моли (за дарба)
да тълкува. Защото, ако се
моля на език (непознат),
духът ми се моли, а умът ми
остава безплоден. И тъй,
какво? Ще се моля с дух, ще
се моля и с ум; ще пея с дух,
ще пея и с ум. Ако благосло-
виш с дух онзи, който изхож-
да от простолюдието, как ще
рече след твоята молба

"амин", щом не разбира, що
говориш? Защото ти благо-
дариш добре, но другият
(който е неразумен) не се
поучава. Благодаря на моя
бог, задето от всички ви
повече езици говоря; но в
църква предпочитам да
изговоря пет думи с ума си,
за да поуча и други, нежели
десетки хиляди думи с език
(непознат). Братя, не бивай-
те деца по ум, но по злоба!
По ум бъдете съвършени! В
закона е писано: На чужди
езици и с чужди уста ще
говоря на този род, но и така
ще ме послушат, казва
господ. Затова езиците са
белег не за тези, които
вярват, но за тези, които не
вярват, а пророчеството не е
за тези, които не вярват, а за
тези, които вярват. И тъй,
ако се събере всичката
църква наедно и всичките
заговорят на (непознати)
езици, и влязат някои
непросветени или невярва-
щи, не ще ли рекат, че сте
полудели? Ако ли всички
пророчествуват и влезе някой
непросветен или невярващ,
той от всички се изобличава
и от всички се осъжда и
тайните на сърцето му стават
явни; и той, като падне на
лицето си, ще се поклони
богу и ще изповядва, че
наистина бог е между нас. И
тъй, братя, какво да се
прави? Когато се събирате,
всеки от вас има: кой -
псалом, кой - поучение, кой -
език, кой - тълкование.
Всичко да става за поука.
Ако ли някои говорят на
език (непознат), (да говорят)
по двама или най-много по

На стр. 14
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трима, и то наред, а един
да тълкува. Ако ли няма
тълковник, да мълчат в
църква, а да говорят на
себе си и богу. Пророци
пък да говорят двама или
трима, а другите да об-
съждат. Но ако някому,
който седли, дойде откро-
вение, първият да млъкне.
Така един след други
всички можете да проро-
чествувате, та всички да
се поучават и утешават. И
пророчески духове се
покоряват на пророци:
защото бог не е бог на
безредие, а на мир, както
е по всичките църкви
между светците. Жените
ви да мълчат в църквите,
защото не им е повелено
да говорят, но да се
покоряват, както и зако-
нът казва; ако ли искат да
научат нещо, да питат
мъжете си у дома, защото
е срамотно за жена да
говори в църква. Словото
божие от вас ли излезе?
Или е достигнало само до
вас? Ако ли някой мисли,
че е пророк или изпълнен
с дух, нека разбере, че
това, което ви пиша, са
заповеди господни. А ако
някой не разбира, нека не
разбира! И тъй, братя,
имайте ревност към
пророчествуване и не
забравяйте да се говорят
езици. Всичко да бъде с
приличие и ред". И друга-
де говори: "И всеки език
да изповядва, че Исус
Христос е господ за слава
на Бога Отца, амин".

С тези думи и с още
много други думи (Фило-
софът) ги посрами, остави
ги и си замина.

[Тържествен прием в
Рим]. Като узна за Фило-
софа, римският папа
изпрати за него. А когато
той дойде в Рим, самият
папа Адриан с всички
граждани, носейки свещи,
излезе да го посрещне,
понеже носеше и мощите
на св. Климента, мъченик
и папа римски. И тутакси
бог извърши преславни
чудеса тук: излекува
разслабен човек и много
други се излекуваха от
различни недъзи; така
също и пленниците, които
се обърнаха към Христа и
св. Климента, се избавиха
от онези, които ги бяха
пленили. Като прие
славянските книги, папата
ги освети и положи в
църквата "Св. Мария",
която се нарича Фатан
(Прияслица), и извърши-
ха над тях света служба.
След това папата заповя-
да на двама епископи
Формоз и Гаудерих да
посветят славянските
ученици; и щом се посве-
тиха, веднага отслужиха
на славянски език служба
в църквата на светия ап.
Петър. А на другия ден
служиха в църквата на св.
Петронила, а на третия
ден служиха в църквата на
св. Андрея, а оттам - в
църквата на великия
вселенски учител апостол

Павел. И цялата нощ
служиха, славословейки
на славянски (?), а наутре
пък отслужиха служба над
неговия свет гроб, имайки
на помощ епископ Арсе-
ния (Ортски), който беше
един от седмината еписко-
пи, и библиотекаря Анас-
тасий. А Философът с
учениците си не спираше
да въздава богу достойна
хвала за това. А римляни-
те постоянно прииждаха
при него и го разпитваха
за всичко и два, и три
пъти получаваха разясне-
ние от него. Някой си
евреин пък, който също
така идваше, се препира-
ше с него и веднъж му
каза: "Според изчисление-
то на годините още не е
дошъл Христос, за когото
говорят пророците, че щял
да се роди от девица. Като
пресметна годините от
Адама по родове, Филосо-
фът подробно му доказа,
че е дошъл (Христос), и
изчисли колко години има
оттогава досега. И след
като го поучи, отпусна го.

[Смърт и погребение
на Кирила в Рим, 869 г.].

Много трудове сполетяха
Философа, та заболя. И
когато понасяше болестта
много дни, еднаж, след
като видя божие явление,
той почна да пее така:
"Духът ми се възвиси и
сърцето ми се възрадва за
тези, които ми казаха: да
влезем в господния дом".

И като се облече в
честни дрехи, така прека-
ра целия ден, радвайки се
и говорейки:

"Отсега аз вече не съм
служител нито на царя,
нито никому другиму на
земята, а само на бога
вседържителя: не бях,
бидох и съм во веки
амин".

На утрешния ден се
облече в светия монашес-
ки образ и като прибави
към светлината, нарече си
име Кирил. И в този
образ прекара 50 дни.
А когато наближи часът
да приеме покой и да се
представи във вечните
жилища, като повдигна
ръце към бога, помоли се
със сълзи, говорейки така:
"Господи, боже мой, който
си създал всички ангелски

чинове и безплътни сили;
който си разперил небето
и основал земята и всич-
ко, що съществува, си
привел от небитие в
битие; който винаги
слушаш онези, които
изпълняват волята ти и се
боят от тебе и спазват
заповедите ти, чуй моята
молитва и запази вярното
си стадо, при което беше
оставил на служба мене,
неспособния и недостоен
твой раб! Избави го от
безбожната и поганска
злоба на тези, които те
хулят! Погуби триезична-
та ерес и направи много
да порасне църквата ти!
Обедини всички в едино-
душие и създай изредни
люде; които да мислят
еднакво за твоята истинс-
ка вяра и право изповеда-
ние, и вдъхни в сърцата
им словото на осиновени-
ето си! Ако си приел нас,
недостойните, да пропо-
вядваме евангелието на
твоя Христос, които
залягаме в добри дела и
които вършим угодното на
тебе, твой дар е. Които ни
беше предал, като твои

предавам на тебе: вкарай
ги в ред с крепката си
десница и ги покрий с
покрова на крилете си, та
всички да хвалят и славят
името ти, Отца, Сина и
Св. Дух, амин!"

Целуна всички със
света целувка и рече:

- Благословен (да бъде)
бог, който не ни даде за
лов на зъбите на нашите
невидими врази, а съкру-
ши тяхната мрежа и ни
избави от гибел!

И така почина в госпо-
да, бидейки на 42 години,
в 14-и ден от месец февру-
ари, втори индикт, а от
сътворението на този свят
в 6377 г. (869).

И папата заповяда на
всички гърци, които бяха в
Рим, а така също и на
римляните, които бяха се
стекли със свещи, да пеят
над него и да го изпратят,
както биха направили със
самия папа. Това и сториха.

Но брат му Методий
запита папата, като каза:

- Майка (ни) ни е
заклела: който от нас умре
по-рано, (другият) да го
пренесе в своя братски
манастир и там да го
погребе...

И папата заповяда да
го поставят в ковчег и да
заковат ковчега с железни
гвоздеи. И така го държа
седем дни, готвейки (го)
за път.

Обаче римските епис-
копи казаха на папата:
"Понеже бог е довел тук
тогова, който е ходил по
много земи, и тук е приел
душата му, нему като на
почтен мъж се пада да
бъде погребан тук". А
папата отвърна: "Заради
неговата светост и любов,
нарушавайки римския
обичай, ще го погреба в
моя гроб в църквата на
светия апостол Петър". А
Методий му рече: "Понеже
мене не послушахте и не
ми го дадохте, ако обича-
те, нека почива в църква-
та на св. Климента, с
когото е и дошъл тук!".

И папата заповяда
така да се направи. И
когато изново се събраха
и щяха да го проводят
тържествено с целия
народ, епископите казаха:
"Отворете ковчега да
видим да не би да е взето
нещо от него!" И макар че
много се мъчиха, по
божие повеление не
можаха да разковат ковче-
га. И така с ковчега го
положиха в гроба, в
дясната страна на олтара
в църквата на св. Климен-
та, където започнаха да
стават много чудеса.

Като видяха тия (чуде-
са), римляните още по-
хубаво се привързаха към
светинята му и почитта
(му). И като нарисуваха
иконата му (?) над него-
вия гроб, започнаха да
палят над него денем и
нощем, хвалейки бога,
който прославя така,
които него славят, защото
нему (се пада) слава, чест
и поклонение во веки
веков. Амин.

От стр. 13
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Тома Томов е роден на 20
май 1942 г. в София. Завър-
шва журналистика в Софий-
ския държавен университет
през 1968 г.

Работи като редактор в
списание "Младеж" (1966 -
1969). Прави серия репорта-
жи от СССР - интервюира
Александър Солженицин и
Иля Еренбург. През 1969 г.
започва работа като журна-
лист в новините на Българ-
ската национална телевизия.
Бил е секретен сътрудник на
българското външнополити-
ческо разузнаване.

През март 2017 г. е изб-
ран за депутат в 44-тото на-
родно събрание на България
от листата на коалиция "БСП
за България", а като доайен
на парламента открива пър-
вото му заседание на 19 ап-
рил 2017 г.

„Светът в действие“
През 1969 - 1978 г. е ре-

дактор в новините на Бъл-
гарската национална телеви-
зия. Води седмичната прог-
рама "Панорама", пътуващ
международен кореспондент,
създава и води документално-
политическата програма
"Светът в действие" - репор-
тажи, коментари, есета, доку-
ментални филми, интервюта
- външнополитически про-
фил. Стаж при Уолтър Крон-
кайт в Ню Йорк (1974) и ВВС
(1976). Пътува многократно
в САЩ, Европа, Япония,
Азия, Близкия изток и Съ-
ветския съюз. По-важните
филми, които прави през то-
зи период, са "Картър - път
към властта", "От конфрон-
тация към преговори", "САЩ
- земя, хора, власт" и "Япон-
ски колажи".

Прави филми за граждан-
ската война в Ливан, за
Скандинавия, Англия, Куба,
Тайланд, американската кос-
мическа програма, ракетни-
те преговори САЛТ. Интер-
вюира Джими Картър, Ри-
чард Никсън, Хенри Кисин-
джър, Сайръс Ванс, Едуард
Кенеди, Юджин Маккарти,
Джордж Макгавърн, профе-
сор Джон Кенет Гълбрайт,
Корета Кинг, Марлон Бран-
до, Рей Бредбъри, Джак Ни-
кълсън, астронавтите Ста-
форд и Митчъл, шаха и ша-
хинята на Иран, Фидел Кас-
тро, Улоф Палме, генералния
секретар на ООН Курт Вал-
дхайм, лорд Чарлс Пърси
Сноу, Алън Силитоу, Хенри
Мур, Енрико Берлингуер и
много други.

През 1978 г. печата
сборника "Естеството на
властта днес" в 16 екземп-
ляра. Сборникът е иззет, а
Томов - уволнен от телеви-
зията. След лично застъп-
ване от Людмила Живкова
започва работа във вестник
"Народна култура" (1979).
По нейно предложение сни-
ма в Съветския съюз филм
за вестник "Литературная
газета". Срещи с академик
Г. Арбатов, А. Бовин, Анд-
рей Вознесенски, Евгений

Тома Томов е един от най-задълбочените коментатори на световните събития
вече близо половин век, интервюирал е  водещи световни лидери
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Евтушенко, Андрей Тарков-
ски и Владимир Висоцки.

През 1980 г. е прехвърлен
в студио за документални
филми "Екран", където започ-
ва серия от филми за светов-
ната политика, култура и из-
куство. Снима двусерийния
филм "Скритата борба", а след
него - "Хенри Мур". В про-
дължение на няколко месеца
работи над филма за скулп-
тора Хенри Мур в дома му и
студиите му в Пери Грийн,
Кеймбридж. Снима в Япония
филм за архитекта Кензо Тан-
ге и паралелно с това - филм
за режисьора Акира Куроса-
ва. Прави документални ре-
портажи за страната, среща
се с писателите Кобо Абе и
Иноуе Ясуши, както и с ар-
хитекта Кишо Курокава.

ната академия с професор
Марин Върбанов.

Заедно с режисьора Здрав-
ко Драгнев създава филма
"Вечният светилник" (в две
серии) за Софийския универ-
ситет. Интервюира Цветан
Тодоров, академик Дмитрий
Лихачов и Умберто Еко.

През 1988 - 1989 г. сни-
ма в САЩ документален
филм "Америка - идеи за
промяна". Интервюира екс-
клузивно Тед Търнър, Доналд
Кендал, Уилям Стайрън, Ри-
чард Майер, Курт Вонегът и
Карл Сейгън.

През 1986 - 1989 г. е вън-
шнополитически наблюдател
на вестник "Труд".

През 1989 г. снима пада-
нето на Берлинската стена.
Върнат е на работа като по-

1992 - 1993 г. заминава за
Ню Йорк, откъдето изпраща
материали за вестник "Труд"
и пише сборник от есета за
града. Срещи и ексклузивни
интервюта с Кристо и Гена
Димитрова.

През 1993 - 1996 г. създа-
ва, продуцира и води автор-
ска програма в национална-
та телевизия. Заедно с Ди-
митри Иванов водят 60 ми-
нути всяка седмица "Наблю-
дател" - отначало по Ефир 2,
а след това по Канал 1. По-
значими реализации на
"Наблюдател" са: "Страсти-
те български - Българският
Великден", две серии, с про-
фесор Тончо Жечев, заснети
в Цариград. Ексклузивните
интервюта по света с Лех Ва-
ленса, Ицхак Рабин, Шимон
Перес, Езер Вайцман, Ми-
хаил Горбачов, Нурсултан
Назарбаев, Адам Михник,
лорд Оуен, лорд Карингтън,
Кристо, Гена Димитрова, Ан-
джей Вайда, Н. Кончаловс-
ки, графиня Дьонхоф, аято-
лах Рафсанджани, патриарх
Алексий II, баба Ванга, Иван
Ненов, Петър Увалиев, До-
ра Валие. Много авторитет-
ни български политически
дейци, общественици, обик-
новени хора. Документален
филм за Христос, заснет в
Ерусалим, Назарет, Витлеем
и Кумран, с участието на
световни експерти, филм за
св. Иван Рилски, филм за
АЕЦ "Козлодуй" и американ-
ската и френската ядрена
енергетика, филм за "Газ-
пром", заснет на полуостров
Ямал в Сибир, филми за "Бо-
инг", заснети в Сиатъл, за
"Еърбъс" в Тулуза, филм за
английската автомобилна
промишленост, заводите на
"Роувър" в Оксфорд и Кау-
ли, филми за Франция, Гер-
мания, Италия, Иран, Ирак,
Израел, Югославия, Сирия,
едночасов документален
филм, заснет на борда на
самолетоносача "Джордж Ва-
шингтон", ексклузивни пор-
трети на поетите Александър
Геров и Христо Фотев - об-
що над 160 часа телевизи-
онни програми, за които
"Наблюдател" получава пос-
ледователно наградата за

най-добро телевизионно жур-
налистическо предаване през
1994 и 1995 г., както и наг-
рада на Министерството на
отбраната за филмите за
българската авиация и флот.

Т. Томов взема златен ме-
дал и Голямата награда на
Световното архитектурно би-
енале 1982 за филма "Кен-
дзо Танге".

През 1998 г. публикува
във вестник "Труд" разслед-
ването "Превратът - Луканов
и Москва. Девет години по-
късно." Публикува "Как бе
обединена Германия - едно
изследване на Историята".

Ексклузивно интервюира
в Израел дългогодишния пре-
миер и президент на страна-
та Шимон Перес и публику-
ва изследването "В търсене
на историческия Исус" (де-
кември 1999).

През 2000 - 2001 г. съз-
дава документален филм за
живота на Виктор Шемтов в
Ерусалим и прави телевизи-
онно предаване за съдбата на
българските евреи. Отразя-
ва за вестник "Труд" прези-
дентските избори в САЩ -
"Отмъщението на династия-
та Буш".

През 2001 - 2002 година
работи като директор на но-
вините и паралелно проду-
цира и води програма "Наб-
людател" в "Нова телевизия".
Прави документален филм
"Един цар в Ню Йорк", сни-
ма в Париж филмов портрет
на Жак Делор, разговаря с
Далай Лама, филм за папа-
та в Рим, репортажи от Съе-
динените щати, Европа и
страната.

Филмът "Рисувачът на ко-
не" печели първа награда и
златен медал в национален
телевизионен конкурс.

През 2002 г. продуцира
документален филм за встъп-
ването на България в НА-
ТО, създава двусериен доку-
ментален филм "Катедрала-
та на Козлодуй".

През 2003 г. завършва до-
кументалния филм "Тъй ре-
че Ванга". Води седмична
страница "Анализи" във вес-
тник "Стандарт", на който е
бил главен редактор.

С Марлон Брандо

През 1982 г. Индира Ган-
ди приема сценария на Тома
Томов и го кани в Индия,
където в продължение на три
месеца заедно с Рангел Въл-
чанов снима в дома й и по
време на пътуванията й из
страната. Резултатът е 35-ми-
лиметровият пълнометражен
филм "Индия, моя любов".

През 1987 г. снима в Съ-
ветския съюз двусериен до-
кументален филм, озаглавен
"Революция на мисълта", с
водещи фигури на Перест-
ройката.

През 1988 г. работи вър-
ху сценарий за Китай и за-
минава за Пекин и Ханчжоу,
където работи в Художестве-

литически коментатор в Бъл-
гарската телевизия. Прави
коментари и авторски доку-
ментални филми. Ексклузив-
но интервю в Израел с пре-
зидента Хаим Херцог и филм
"Евреите". Снима в Съедине-
ните щати двусерийния филм
"Свят без стени". Интервюи-
ра ексклузивно четири пъти
Михаил Горбачов - в Кремъл
и на преговорите с президен-
та Джордж Х. У. Буш през
1991 г. Интервюира Жак Де-
лор в Брюксел, Хелмут Кол и
Ханс-Дитрих Геншер в Бон,
снима документални филми
за Сингапур и за свръхско-
ростните железници във
Франция и Германия. През
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Слово на доайена на 44-тото народно събра-
ние ТОМА ТОМОВ при тържественото му откри-
ване на 19 април 2017 година, с което накара
пленарната зала да потъне в пълно мълчание:

Почитаеми господин президент,
Ваше Светейшество,
Ваши Превъзходителства!
Уважаеми представители на различните ве-

роизповедания!
Драги колеги журналисти! Скъпи сънародници!
Възрастта ми дава няколко минути право да

ви помоля - затворете очите си и погледнете
със сърцата си. Представете си, на каданс, как
целият този декор около вас изчезва - колони-
те, лампериите, кристалните полилеи, банките и
подът под краката ви дори.

През кладенеца на времето отиваме там, къ-
дето е наченато възкресението на българската
държава.

И Бенковски излиза от Панагюрище на 14
априлий начело на десетки конници, които бляс-
кат с оръжията си...

През урви и пропасти, само по една-две хай-
душки пътеки може да се достигне до това чудно
место, наречено Оборище.

Строги стражници питат "Кой живей?" и отго-
ворът е "Да живее България!"...

А след третата стража тъмнината е все по-
гъста и пътеката все по-тънка, и води все по-
надолу, в усоето, към дъното на един кратер, из
който ще изригне страховита лава;

И изведнъж там, в дълбокото, където чернее
като в рог, от огньовете и фенерите се издига
голямо светливо кълбо, и гледката е грандиозна,
величествена и феерична, като в античен теа-
тър.

Първото законодателно
българско Народно събрание.
Поп Грую Бански, с червения епитрахил и

сабята; Георги Икономов, яснопевецът; Захарий,
летописецът; Бенковски, пламтящ от безпаметна
любов към Отечеството; на черковната маса, пре-
несена незнайно как през пущинаците, грее Све-
тото Евангелие, а върху него - кръст и револвер.

А председател на този най-пръв по достоле-
пие парламент е благородният Панайот Волов.

Депутатите, разположени амфитеатрално

върху папрат и букови листа: 13 учители, 11
занаятчии, 19 търговци (някои твърде замож-
ни), 17 земеделци, трима свещеници и един
лекар. Измежду тях - 27 войводи и 34-ма
посветени в народното дело още от Апостола
Васил Левски, йеродякон Игнатий. Всичките
образовани, просветени и просветлени. Не мом-
четии, не луди глави, а хора, наясно с исто-
рическите последици от вулкана, който ще
предизвикат.

Те не мислят за кариера, не сключват сдел-
ки, не правят компромиси. Защото няма баланс
между свободата и робството, между правдата
и неправдата. Дали клетва пред Бога и пред
Народа. С едно желание - да положат живота
си за свободата на България. Нищо повече. И
нищо по-малко.

"Моите оборищенски депутати са ангели, най-
чистите и идеални личности измежду народа,
единствените възнаграждения на които бяха гроз-
ната бесилка и заптийския камшик. Подобни
депутати българският народ няма да види вече,
докато свят пребъде".

Каква висока летва, а! Те са ангели. Ние -
техните наследници.

Не знае милост Захарий Стоянов.
И тук ще се отклоня от текста.
Аз вярвам "Христос възкръсна, наистина въз-

кръсна".
Има видим и невидим свят. И в тоя голям

невидим свят тези български ангели, които си
дадоха живота, те буквално сега гледат нас.
Те ревностно искат ние да успеем, да не се
спънем, да не се провалим. Техният свят е
нашият свят, сега наша грижа, наша отговор-
ност. Трябва най-сетне да оправим дома си.
Да има благоденствие. Да дойдат най-после
така жадуваните златни години, седем пъти
по седем.

Да си върнем децата, които натирихме по
света да се лутат за чужд хляб.

Не е достатъчно отвън само да са цъфнали
дърветата. Трябва под тях да няма мъка и отча-
яние.

На всички ви желая на добър час. Желая ви
го от сърце.

Да сте живи и здрави!

Òðÿáâà íàé-ñåòíå äà îïðàâèì äîìà ñè

Индира Ганди имаше специално отношение към Бълга-
рия, защото още когато тя е била млад политик, български-
те дипломати са се отнасяли много специално към нея.
Имали са специални отношения. Тази смела жена е сред
великите лидери на своето време.

Когато тя идва в България, в страната си е подго-
нена от опозицията, а тук Тодор Живков я приема като
царица, като държавен глава. Тя имаше към България
определени лични отношения. Затова разреши българ-
ски екип да снима живота й.

Придружавах Людмила Живкова на едно нейно пъ-
туване в Индия. Тя беше говорила с Индира Ганди, че
искам да правя филм за нея. Когато Людмила си тръг-
на, на другия ден аз останах в Индия и още на сутрин-
та получих покана от Индира Ганди. И в 8 часа вече
бях в нейната къща. Индира Ганди поначало беше мно-
го религиозна жена. В това отношение имаха много
общо с Людмила Живкова.

Там отидохме аз и посланикът, казах й за моята идея да
направя филм за Индия и за нея, а тя каза: "Напишете ми
сценарий и аз ще го прегледам". Сценарият беше 14 стра-
ници. Тя дойде 5-6 месеца след това в България. Беше
пратила сценария, като го беше редактирала. "Ще бъдете
мой гост", каза тя и ни покани. Бяхме една голяма група -
Рангел Вълчанов, Миряна Башева, Радослав Спасов беше
оператор. Бяхме близо 3 месеца и половина в Индия, като
обиколихме цялата страна. Направихме няколко големи ин-
тервюта. Летяхме на нейния хеликоптер, снимахме в нейната
къща, снимахме сутрин като става, как говори с неколкос-
тотин души, които тя приемаше в дома си, снимахме в
хеликоптера, в самолета, на митинги по цяла Индия. Един
път останахме на един митинг в Калкута. Тогава Индира
Ганди тръгна към самолета си, а ние останахме, понеже там
бяха 1 милион души и шофьорът не може да подкара
колата. Ние останахме в тая гигантска тълпа от 1 милион
души, а самолетът ни чака час и половина, докато се
приберем.

При подготовката на филма беше много интересно, за-
щото тя говореше с нас за детството си, за младостта си -
за това как преди време лично за нея Рабиндранат Тагор

пише стихотворението "Джана Гана Мана", а след това то
става химн на страната. И как тя като съвсем малко дете е
пусната да пътува из страната - нещо, което е уникално за
Индия. Аз бях подготвен страхотно - бях изчел всичко, което
може да се прочете за Индия. Имаше много интересни неща.
Индира Ганди работеше с нас по един уникален начин -
дотогава не беше допускала никога европейски екип. Индий-
ската преса следеше внимателно какво става с филма. Беше
голямо събитие.

Аз знаех всичко за бащата на Индира Ганди Джавахар-
лал Неру. Той беше идвал в България. Ние посетихме люби-
мите му места, ходихме до техния дом в Алахабад. Знаех
всичко и за дядо й - Мотилал Неру, бях изчел голямо
количество книги, тя виждаше и даваше при всяко поло-
жение максимума от себе си.

Ганди за Индия са клан. Дядото на Индира Ганди, когато е
бил млад, е бил най-богатият адвокат на Индия. Когато си
слага английската риза, а след това я хвърля и след 6
месеца я праща в Англия да му я изперат и след 6 месеца се
връща. Той е имал стотици декари земя, имал е 30 слонове,
които са били негови. Когато синът му става ръководител на
партията на независимостта, той спи на цимента, за да види
какво ще стане със сина му, когато отиде в затвора. Нейният
татко Джавахарлал Неру отива в Англия, а англичаните имат
политика местните елити да ги правят проанглийски и да ги
приемат в най-скъпите училища. Той завършва престижното
училище Хароу. Бил е един завършен европеец. Всички ин-
дийци, които завършват в Англия, след това стават големи
националисти. Същото става и с Ганди. Фактически реалният
ръководител на съпротивата е Ганди. Но големият лидер е
Джавахарлал Неру, нейният татко. Той подготвя дъщеря си за
този пост, след което тя поема властта. След това планът
продължава - това си е класическа индийска схема. Идва
Сейнт-Джеймс - когато синът й Санджая Ганди лети със
самолет, за да покаже на майка си как лети, пада със
самолета и загива - това се случва пред очите й. Тогава тя
извиква другия си син Раджив Ганди, пилот, който няма таки-
ва амбиции да кара самолет. И му казва: "Връщай се, ще
ставаш ръководител на страната".

След това дойде жената на Раджив - Соня Ганди, която

е италианка, нейният син Рахул, който в момента проби-
ва. Така че там са като клановете в Америка - кланът
Уотч, кланът Кенеди, клановете на Буш. В Индия е такава
традицията - обикновено това е царската фамилия. Фак-
тически когато отидеш в една страна като Индия, тази
фамилия я знаеш като богове - те са брамини и се
женят само за брамини. Поначало индийското ръководс-
тво е 90% брамини.

Индира Ганди беше сред великите лидери на свое-
то време. Тя беше един велик лидер като жена, която
може да води войни и да побеждава. Второ - тя беше
жена, която беше глобален лидер. Тя беше част от
антиколониалното движение в света, от антиимпериа-
листичното. Тя беше със сигурност враг на британския
колониализъм, въпреки че се знае, че баща й е бил
любовник на жената на последния вицекрал на Индия.
Индира Ганди участваше в глобалните политически въп-
роси. Тя по-скоро беше на страната на Русия и на
социализма. Баща й е бил анти-Кенеди настроен, той е
бил левичар. Тя като става на 10 години, баща й я
завежда в Москва да се поклонят в мавзолея на
Ленин. Левицата играе голяма роля в живота на Индия,
още повече като се има предвид, че между двете
войни левите идеи са били основен двигател.

Индира Ганди беше глобален лидер и аз я предста-
вих и във филма такъв. Тя е лидер, който търси спра-
ведливост в обществото. Беше изключително смела же-
на. Когато в Индия се разделят и половин Индия стана
Пакистан, тогава в страната умират милион и нещо и тя
излиза и спасява хората. Те просто са се избивали като
животни - индийците избиват мюсюлманите, мюсюлма-
ните избиват индийците. И тя се опитва да спасява хора
и все пак го прави. А е обикновена жена, нисичка жена,
но много красива и изящна. Имах огромен късмет. Това
може би е един от големите шансове на живота ми - да
видя глобалните лидери, и то на командния мостик на
епохата. Защото Индира Ганди беше точно такъв човек.

Ñâèäåòåëÿò ðàçêàçâà: Èíäèðà Ãàíäè áå ëèäåð îò ãëîáàëåí ìàùàá

С Ванга и колегата Дмитрий Иванов

С Оливър Стоун

Използвани са материали от Уикипедия,
"Епицентър" и БГНЕС

С Иван Славков
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Чувството
за чест,
приятел-
ството.
Уважението.
Всичко,
което днес
вече не
съществува,
всичко,
което почти
изчезна
с генерал
Дьо Гол

От стр. 8
- Имате репутацията, че не сте лесен

по време на снимки…
- Това го казват посредствените. Аз съм

първа цигулка. Имам нужда от диригент.
Никога не съм се правил на тежкар с го-
лемите. В "Самураят" Мелвил почти ни-
що не ми каза. Но аз знаех какво иска и
го правех. Жестът с ръка върху шапката
е негов. Правя се на тежкар с глупаците,
които не знаят как да режисират. По вре-
ме на снимките на "Изгорелите хамбари",
със Симон Синьоре, трябваше да взема
нещата в свои ръце.

- Самураят ли е героят, който сте чувс-
твали най-близък?

- Когато Мелвил ме запозна със сце-
нария, той ми говори десет минути. Ни-
що не казах. Само едно изречение: "Жан-
Пиер, приемам". Самураят съм аз и не
съм аз. Има нещо страхотно: мълчание-
то. И тези реплики: "Какво искате да ка-
жете? - Дойдох да ви убия". Краят е прек-
расен. Има част от мен, както във всич-
ките ми филми. Аз изживявах ролите си.
Никога не съм ги играл.

- Кой герой бихте искали да изиграе-
те?

- Христос. Когато снимах "Басейнът",
бях на 33 години. Всички ми казваха: "То-
ва е Христовата възраст". Много бих ис-
кал да имам тази роля. Малко е късно
сега.

- Това е уникален герой. Като вас.
- (Усмивка). Да.
- Вярващ ли сте?
- Аз много вярвам в Христос. И в майка

му. Говоря много на Дева Мария. Тя е
моята любима, моята довереница. Жена-
та, която най-много обичам на света.

- Обичали сте няколко жени…
- Смея да кажа, че по-скоро бях оби-

чан, отколкото обичах. Мирей, Натали,
Роми… Те ме научиха на всичко. Това са
жените, които ме накараха да правя кино.
Нямаше да бъда тук без тях. Изглежда, че
не съм бил зле. Не съм виновен, че са се
влюбили в мен. После разбрах, че в очи-
те на тези, които ме обичат, искам да бъ-
да най-великия, най-силния, най-краси-
вия.

- Какъв щяхте да станете, ако не бях-
те актьор?

- Отдавна щях да съм мъртъв. На "Пи-
гал", с лошите познанства, нямаше да из-
държа дълго. Имах искрени приятелства с
истински крадци. Бях духовен син на Ме-
ме Герини (голям френски гангстер по оно-
ва време - бел. пр.). Дъщеря му също много
ме обичаше. Тримата братя държаха Мар-
силия. Когато си счупих крака, по време
на снимките на "Бунтовниците", за ня-
колко минути дойде линейка. Меме се бе-
ше обадил на полицаи, за да я ескорти-
рат.

- Какво ви очароваше в тази среда?
- Чувството за чест, приятелството. Ува-

жението. Всичко, което днес вече не съ-
ществува, всичко, което почти изчезна с
генерал Дьо Гол.

- Дьо Гол ли е вашият велик човек?
- Видях го веднъж в Елисейския дво-

рец, с Брижит Бардо. "Радвам се да ви
видя, Ален Делон", ми каза той. Бяха му
прошепнали на ухото моето име.

- Познавали сте и Жорж Помпиду…
- Много харесвах Жорж Помпиду и же-

на му. Играл съм покер с него.
- …и подкрепихте Реймон Бар.
- Той беше последният. Донякъде Жис-

кар. Нито един десен човек не ми е оказал
и най-малката чест. Единственият, който
ме удостои с ордена на Почетния легион,
беше Франсоа Митеран. Той беше Скор-
пион, също като мен. Жак Ланг (минис-
тър на културата в правителството на со-
циалистите - бел. ред.) ми даде Ордена за
изкуство и литература. По-късно Саркози
все пак ме направи кавалер.

- Никога не сте криели десните си убеж-
дения, нито симпатията си към Жан-Ма-
ри льо Пен. Това причини ли ви неприят-
ности?

- Някои. Изявленията ми за Льо Пен
ми костваха отстраняването - до живот -
от журито на конкурса "Мис Франция".
Бях бесен, защото всяка година преживя-
вах един хубав момент.

- Какво е мнението ви за Еманюел
Макрон?

- Уважавам го като първия французин.
Но не мога да понасям мъж без вратов-
ръзка. Не че не мога да понасям Макрон,
а безнадеждното състояние на Франция.
Струва ми се, че сме изгубили ценностите

ÊÎÌÅÍÒÀÐ

#Me Too ñðåùó òàëàíòà
Журито на фестивала в Кан награди неостаряващата звезда на европейско-

то и световното кино Ален Делон с почетна награда. Напълно заслужено, ще
каже всеки нормален човек и зрител, докосвал се до таланта на френския
актьор №1. Но уви, в съвременния свят, доминиран от неолибералните клише-
та, свестните смятат за луди, а лудите се вихрят в медиите и дамгосват всеки,
който се извисява над тях и не е съгласен с обсесиите им. Такъв е тъкмо случаят
с Ален Делон - някакви феминистки-"митута" с истеричен изцъклен плам в
очите поискали да му се вземе наградата, защото "имало сведения" (не доказа-
телства, а именно сведения - оня рекъл, другият казал, третият чул), че Делон
бил расист, хомофоб и домашен насилник. Така преди време се разправиха с
откривателя на ДНК, с актьори и режисьори, с политици и бизнесмени. Тежко
болният от либерална щръклица Запад вече руши статуи, забранява класически
книги и филми. Оруел си го беше казал: Който контролира настоящето, контро-
лира миналото и бъдещето… Но да смесваш таланта и постиженията на един
творец с гражданските му позиции, пък били те и (към днешна дата) погрешни,
е абсурд от едни други епохи - сталинска, хитлеристка. Никой не толерира
расизма и домашното насилие, но ако имаше и грам доказателства срещу Делон
- те отдавна щяха да станат публични. А пък за неприемането на гей браковете
- дълбок поклон, Маестро! Отрицанието на хомосексуализма и джендъра - и в
миналото, и в настоящето, и в бъдещето, ще е не "фобия", а израз на нормал-
ност, на традиционна и здрава ценностна система. Нека "митутата" пищят,
зрителите ще отсъдят! А тяхната "присъда" е ясна - ролите му ще останат в
историята и тогава, когато злобната идеология на феминистките ще бъде отре-
чена и забравена. Защото е чудесно мъжът и жената да имат равни права и
отговорности, но никой не може да посяга на естеството на нещата - на мъжко-
то и женското начало, на любовта, на традиционното семейство и майчинство-
то, на таланта и красотата.

Теофан ГЕРМАНОВ

си. Това е отговорност на държавниците.
Наистина не харесвам тази епоха и всич-
ко, което се случва в нея.

- Какво ще кажете в Кан?
- Това ще бъде изненадващо. Ще им

кажа две думи. Няма да се затруднявам.
- Един последен спомен?
- Срещата ми с Марлон Брандо. По

онова време моделът, с който най-много
ме сравняваха, беше Джеймс Дийн. Но
Брандо е Киното. THE movie. Имах шан-
са да го срещна. След като обядвахме за-
едно, вървяхме по бреговете на Сена. Ка-
то пълен глупак, не посмях да го помоля
за една снимка с мен. Прекалено много
го уважавах. Съжалявам за този пропуск.

- Какво изпитвате в навечерието на
връчването на вашата "Почетна златна
палма" в Кан?

- Чувство на гордост. Ако има нещо в
света, с което да се гордея, това е моята
кариера.

 От в. "Фигаро"
Превод от френски Галя Дачкова,

"Гласове"

С Роми Шнайдер С Натали Делон С Мирей Дарк

С Белмондо в
„Борсалино“ (вляво)
и сега (снимката
вдясно)
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Читалище "Огняна 1899"
в село Радомирци, община
Червен бряг, отпразнува 120-
годишнина. Читалището е из-
пълнявало успешно мисията
си да поддържа българския
дух и традиции. С много-
бройни участия на вокална-
та група и танцовия състав е
било място за изява на та-
лантливите хора от селото.
Те са се представяли в кон-
курси, фестивали и събори.
Важна е била ролята на чи-
талището и в благотворител-
ните кампании в община
Червен бряг и страната.

Празничната програма по
случай годишнината предс-
тавя и историята на култур-
ното средище. Всичко ожи-
вява чрез разкази и снимки
от далечното минало до днес,
преживени са отново вълну-
ващи моменти, свързани с
участието на жителите в бо-
гатия духовен живот под чи-
талищната стряха. ç

×èòàëèùå
„Îãíÿíà 1899“
â ñåëî Ðàäîìèðöè
îòïðàçíóâà
120 ãîäèíè

�

Студенти художници
от Букурещ идват
в Шумен
Студенти от Националния
университет за изкуства в
Букурещ гостуват с
изложбата "АЗбуки" в
Шуменския университет
"Епископ Константин
Преславски".
Експозицията вече е факт
в галерия "Университетс-
ка" в навечерието на
патронния празник на
висшето учебно заведе-
ние - 21 май, и за 24
май.

Турски творци
гостуват в Бургас
Десет бургаски художници
заедно с 40 творци от
Турция, сред които
професори по изобрази-
телно изкуство от универ-
ситетите там, откриха
съвместна изложба -
"Изкуството ни свързва".
Тя е подредена в Култу-
рен център "Морско
казино" и остава до 22
май. Изложбата събира
пластики, живопис и
мозайка. Входът е свобо-
ден.

Изложба „Път към Бога“
Изложбата "Път към
Бога" - възрожденският
Самоков - град на
ковачи, зографи и
печатари" се открива на
22 май от 14.00 ч. в
Университетската библи-
отека на Софийския
университет "Св. Кли-
мент Охридски".

Íàêðàòêî

Руската група ЛЮБЕ
пристига в България през
декември и ще изнесе три
концерта, посветени на 30-
годишния й юбилей. Турне-
то си легендарната група ще
започне от морето с кон-
церт на 5 декември във Вар-
на. На 6 декември групата
ще пее в Пловдив, а на 7
декември - в НДК в София.

Пред българската публи-
ка артистите, начело с ле-
гендарния вокалист Нико-
лай Расторгуев, ще изпъл-
нят най-култовите си песни.
Някои от тях са любимите
на всички меломани "Ком-

Спектакълът "Принцеса-
та и граховото зърно" на
Кукления театър във Видин
взе голямата награда на 20-
ото издание на междуна-
родния фестивал на спек-
таклите за деца "Вълшебна-
та завеса" в  Търговище. Ав-
торският спектакъл на Маг-
далена Митева е отличен за
въображението, дързостта и
сценичното богатство.

Оценката е дадена от
журито с председател проф.
д-р Йоана Спасова-Дикова
и членове Мариана Петро-
вич и Аве Иванова.

Първата награда е за

ËÞÁÅ ïðèñòèãà ñ þáèëååí êîíöåðò ïðåç äåêåìâðè

На 28 май, по случай
Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост и
в навечерието на Между-
народния ден на детето,
започва най-голямото
пролетно книжно изложе-
ние в България - традици-
онният Пролетен базар на
книгата.

Любимото пролетно
събитие ще предложи на
хилядната си публика
разходка сред книгите,
представяйки над 160
български книгоиздатели и
търговци в НДК.

В рамките на шестте
дни на изложението ще се
насладим на традиционна-
та културна програма,
наситена с премиери на
книги, четения и срещи с
автори.

На щандовете на
издателствата, както и на
сцената на културната
програма, която ще се
проведе на Мраморно
фоайе, предстоят десетки

Ñïåêòàêúëúò „Ïðèíöåñàòà è
ãðàõîâîòî çúðíî“ âçå ãîëÿìàòà
íàãðàäà íà „Âúëøåáíàòà çàâåñà“

Ïðîëåòåí áàçàð íà êíèãàòà - âúëíóâàùî
ïðèêëþ÷åíèå â ñâåòà íà ñëîâîòî

срещи с автограф с
писатели и поети, сред
които Божана Апостолова,
Боян Биолчев, Деян Енев,
Димо Райков, Здравка
Евтимова, Костадин
Филипов, Петър Величков,
Таня Иванова.

Паралелно с Пролетния
базар на книгата ще се
проведе и Софийският
международен литерату-
рен фестивал за деца и
младежи. Програмата на
второто издание на Фес-
тивала също ще бъде в
Мраморно фоайе и включ-
ва срещи с автори, прево-
дачи и художници от
България и чужбина, сред
които Алесандро Гати
(Италия), Борис Стоилов,
Бьорн Суртлан (Норвегия),
Гюдрюн Скретинг (Норве-
гия), Иглика Дионисиева,
Петя Миладинова; майс-
торски клас по творческо
писане с Петя Кокудева;
работилници; изложба на
илюстратора Любен
Зидаров. ç

на като постоянен лидер на
групата се изявява Нико-
лай Расторгуев и на него
принадлежи идеята за име-
то на групата, което е свър-
зано с популярното в оне-

бат", "Солдат", "Там за ту-
манами", "Песня о звездах",
"Позови меня тихо по име-
ни". "Винаги с радост идва-
ме в България. Не отказва-
ме нито една покана. Оби-
чаме страната ви и българ-
ската публика ни обича",
сподели солистът на група
ЛЮБЕ Николай Расторгуев.

Създател на ЛЮБЕ е про-
дуцентът и композитор Игор
Матвиенко. През 1987-1988
г. той създава музиката за
дебютните песни по стихо-
ве на руските поети Алек-
сандър Шаганов и Михаил
Андреев. През същата годи-

зи години младежко движе-
ние - либерци, чиито идеи
са отразени в ранните твор-
би на групата. ЛЮБЕ е сред
популярните лица на руска-
та култура по цял свят. ç

Ìóçèêàíòèòå ùå çàðàäâàò ôåíîâåòå ñè
â Ñîôèÿ, Âàðíà, Ïëîâäèâ

"Маша и мечокът" на Мос-
ковския областен куклен
театър с автор - Виктор
Швамбергер, за силното
доказателство, че приказ-
ката е вечна, когато е раз-
казана с майсторство, и то
на български.

Втора награда получава
"Щастливият принц" на кук-
ления театър в Търговище,
по Оскар Уайлд, драмати-
зация и постановка - Съби
Събев. Спектакъл, който
топло и нежно прегръща
децата, без да ги лъже, че
животът е песен. Трета наг-
рада е за "Малкото джу-

дже" на куклите от Сливен,
автор Теодора Попова-Ла-
зарова, режисьор Петро-
мил Денев, за неочаквани-
те визуални решения и ак-
тьорската жар на изпълни-

телите дебютанти.
Поощрителна награда е

присъдена на "Опитомява-
не на дивото" от Судип Гуп-
та на Театър на куклите от
Колката, Индия. ç
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Сливен: сто години
към бъдещето

водството за дейността на
кооперацията през послед-
ните година е функция
както на финансовите ре-
зултати, така и на посто-
янството в отстояването
на доказаните през веков-
ното й съществуване коо-
перативни ценности. След-
ва да се отчете, че Упра-
вителният съвет осъщест-
вява последователна поли-
тика за прием на нови
членове. В кооперацията
членуват 225 член-коопе-
ратори, като през послед-
ните години са приети 25
нови членове, девет от ко-

ито са на възраст до 35-
години. За ПК "Наркооп",
мотивацията и активното
включване на младите
член-кооператори е посто-
янен процес, който се из-
вършва не само чрез но-
минирането им за пълно-
мощници за годишните
отчетни събрания, но и
чрез запознаването им със
стогодишната история на
кооперацията и нейните
успехи.

По тази причина, по
време на тазгодишното
юбилейно отчетно-избор-
ното събрание, младите
членове имаха възможност
да се запознаят обстойно
със създаването и развити-
ето на кооперацията, с
проблемите, които са пре-
одолявани през годините,
с постиженията, плод на
общите усилия, с непоко-
лебимото отстояване на
кооперативната идея и
идентичност като гаранция
за оцеляване и устойчиво
развитие.

От своя страна ръковод-
ството на ПК "Наркооп"
гр. Сливен изрази благо-
дарност към всички чле-
нове и работещите в коо-
перацията, към членовете
на Управителния и Конт-
ролния съвет за положения
труд, отговорност и съпри-
частност към кооператив-
ните ценности.

100-годишнината от съз-
даването на кооперацията
е прекрасен повод да се
вгледаме в ПК "Наркооп"
гр. Сливен, защото прос-
ледявайки нейното разви-
тие ще видим, че то е от-
ражение на решителност-
та на нейните членове. За-
това призивът към по-мла-
дите член-кооператори да
съхраняват и развиват ко-
операцията, кооперативна-
та идея и ценности, е
всъщност заветът, който
вече сто години крепи ус-
пешно устоите на ПК
"Наркооп" гр. Сливен, но
и гарант за нейното бъде-
ще през следващите сто го-
дини.

ливен: сто години
към бъдещето

инвестиционна дейност, в
резултат на което през
1976 г. се въвеждат в екс-
плоатация обектите в тър-
говски комплекс "Печ",
през 1983 г. - търговската
сграда в кв. "Дебела ко-
рия", а през 1984 г. - тър-
говските комплекси
"Дружба" и "Сини камъни"
в гр. Сливен. Успоредно с
тези обекти, се изграждат
много временни търговс-
ки павилиони.

След 1989 г. коопераци-
ята продължава своята се-
риозна инвестиционна дей-
ност, в рамките на която
се извършват основни ре-
монти на търговските сгра-
ди във всички населени
места. Тези инвестиции са
обезпечени със собствени
средства, инвестиционни
кредити от фонд "Инвес-
тиции" и банкови заеми. В
резултат от икономически
целесъобразната политика
по отношение на матери-
алните активи, коопераци-
ята обновява своите тър-
говски обекти и същевре-
менно налага по-високи
изисквания по отношение
на техните резултати. Към
настоящия момент, основ-
ната й стопанска дейност
се реализира чрез три обек-
та за търговия на дребно -
магазин "Печ" в гр. Сли-
вен и по един в кв. Дебела
кория и с. Сотиря, като по
отношение на техните ре-
зултати се отчита възмож-
ност за подобрение.

Важно е да се отбеле-
жи, че организацията на
търговската дейност съче-
тава доставки със собствен

транспорт, директни дос-
тавки от производители и
вносители, както и от
единния кооперативен па-
зар на стоки с марка
КООП. Кооперацията е
амбицирана да осигури на
своите клиенти по-богат
асортимент от стоки на
достъпни цени, затова един
от приоритетите, които бя-
ха очертани на тазгодиш-
ното общо събрание е ак-
тивиране на участието в
единния кооперативен па-
зар.

За съжаление, демо-
графските, социалните и
икономически предизвика-
телства пред кооперации-
те в страната засягат нега-
тивно ПК "Наркооп"
гр. Сливен. Независимо от
това, кооперацията непо-
колебимо заявява своето
желание за обединение и
запазване на принципите
на кооперативизма.

Оценката, която общо-
то събрание даде на ръко-

Дирекция "КООП
медии и реклама"

по материали
на кооперацията
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На тържествено заседа-
ние на Върховната рада -
украинския парламент,
Володимир Зеленски
положи клетва като прези-
дент на Украйна.

"Задължавам се с
всички свои дела да отстоя-
вам суверенитета и незави-
симостта на Украйна, да се
грижа за благото на Оте-
чеството и за благосъстоя-
нието на украинския народ,
да отстоявам правата и
свободите на гражданите,
да спазвам Конституцията
на Украйна и законите на
Украйна, да изпълнявам
задълженията си в интерес
на всички сънародници, да
повишавам авторитета на
Украйна в света", каза
новият държавен глава,
цитиран от ТАСС.

Зеленски заяви, че
негова първа задача на
президентския пост ще

Íîâèÿò ïðåçèäåíò ðàçïóñêà
Ðàäàòà, çàâàëÿõà îñòàâêè

Âîëîäèìèð Çåëåíñêè ñå çàêëåâà
äà áðàíè ïðàâàòà íà ãðàæäàíèòå

Ïîåâòèíÿâàò õðàíèòå
è åíåðãèÿòà â Ãúðöèÿ

От вчера влезе в сила
намаленият ДДС върху по-
вечето храни и енергоно-
сители в Гърция, съобща-
ва "Ефимерида тон синдак-
тон".

Намалението беше
предложено от правител-
ството и прието от парла-
мента този месец като
част от икономическите и
социалните мерки за сти-
мулиране на икономиката
и облекчаване на ситуаци-
ята на уязвимите общест-
вени групи.

От 24 на 13 процента се
намалява ДДС за 56 кате-
гории основни храни и в
общественото хранене, с

В речта си пред Върховната рада, след полагането на клетва като
държавен глава, телевизионната звезда Володимир Зеленски

посочи, че е дошло време членовете на сегашното правителство да
си тръгнат и "да освободят място за бъдещите поколения".

Демонстранти носят в Берлин
плакат с надпис "Европа за

всички срещу национализма".
Десетки хиляди хора излязоха в

неделя по улиците на редица
европейски градове, за да
протестират срещу десния
популизъм и национализъм

преди изборите за Европпарла-
мент тази седмица. В германски-

те градове Берлин, Кьолн,
Лайпциг, Франкфурт, Мюнхен и
Хамбург преминаха многолюдни
шествия. Според организаторите
в протеста в Берлин са участва-
ли 20 000 души. Шествия под
лозунга "Не на омразата, да на

промяната" бяха организирани в
Будапеща, Генуа, Варшава,
Букурещ и други градове.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Почина румънският милионер Флориан Валтер, бивш акционер на
футболните клубове "Динамо" (Букурещ), "Петролул" (Плоещ) и "Универси-

татя" (Клуж). 56-годишният Валтер бе опериран в петък, след което
изпадна в кома и животът му бе поддържан от апаратура. Бизнесменът е

издъхнал в болница в Букурещ в резултат на мозъчен удар.

изключение на алкохолни-
те питиета, безалкохолни-
те и топлите напитки.

От 13 на 6 процента е
намалението на ДДС вър-
ху електроенергията, при-
родния газ и отоплението.

Мерките, които предп-
рие гръцкото правителст-
во, които освен намалява-
нето на ДДС включват и
възстановяване на 13-ата
пенсия, се посрещат ре-
зервирано от кредитори-
те на Гърция от еврозона-
та, които се опасяват, че
те могат да застрашат ан-
гажиментите на страната
за първичен бюджетен из-
лишък. ç

Íàêðàòêî

:
Катастрофира автобус
в Германия
Германската полиция
съобщи, че автобус с над
70 пътници е катастрофи-
рал на магистрала в
Източна Германия. Загинал
е поне един човек и над 60
са ранени, предаде ДПА.
Катастрофата е станала на
магистрала близо до
Лайпциг. Автобусът е
пътувал от Берлин за
Мюнхен. 7 от ранените са в
тежко състояние. На
снимки се вижда, че
автобусът е обърнат
настрана. 4 хеликоптера и
10 линейки са били
изпратени да отведат
ранените в болници.
Автобусът е на компанията
"Фликсбус", която обслужва
маршрути на дълги разстоя-
ния в редица европейски
страни.

Швейцарците
одобряват пенсионна
реформа
Гражданите на Швейцария
одобриха в 2 референдума
реформа в системата на
корпоративното данъчно
право и постъпленията за
пенсионните фондове и
затягане на контрола върху
огнестрелните оръжия
съгласно правилата на ЕС,
информира Ройтерс.
Данъчната реформа и
промените във финансира-
нето на пенсионната
система бяха приети с 66
срещу 34 процента от
гласовете.

Турция арестува 249
чиновници в МВнР
Турските власти са издали
заповеди за арест на 249
служители от персонала на
министерството на външни-
те работи заради предпола-
гаеми връзки с мрежата на
базирания в САЩ ислямски
проповедник Фетхуллах
Гюлен, когото Анкара
обвинява за опита за
преврат през 2016 г.,
предаде Ройтерс. Разслед-
ване е установило неред-
ности при конкурсните
изпити за наемането им на
работа. До момента са
задържани 78 души при
операции в 43 окръга на
страната. Полицията
издирва останалите
заподозрени.

Определиха най-
полезните плодове
Американски учени изслед-
ваха плодовете и зеленчу-
ците с най-голяма храни-
телна плътност и определи-
ха съдържащите най-
значими количества
витамини, минерали, фибри
и протеини, съобщи "Хелт
дей". Списъка оглавяват
лимоните. Веднага след
това са ягодите, портокали-
те, лаймът и розовият и
червеният грейпфрут.
Колкото и голяма слава да
имат боровинките, шести в
класацията са къпините.
Следва белият грейпфрут.

бъде прекратяването на
огъня в Източна Украйна.
Той призова украинците да
се връщат в страната,
посочва ТАСС.

В словото си Зеленски
съобщи, че разпуска
парламента и свиква
предсрочни избори, без да
изчаква вота, който би
трябвало да се състои през
октомври.

"Разпускам парламен-
та", заяви той пред депута-
тите и делегациите от
чужбина, събрани на
тържествено заседание на
Върховната рада. АФП
напомня обаче за "юриди-
ческите неясноти около
възможността той да
започне съответната
процедура, изискваща
спазването на множество
условия".

Същевременно украинс-
кият министър на отбрана-

та Степан Полторак съоб-
щи, че подава оставка,
Преди него оставки пода-
доха ръководителят на
Службата за сигурност на
Украйна (ССУ) Васил
Грицак и всичките му
заместници. Писмото с
оставката на Грицак е
публикувано на официал-
ния сайт на ССУ. В него се

добавя, че оставка са
подали и заместниците му.

В обръщението си към
украинския народ Зелен-
ски призова депутатите
до изтичане на пълномо-
щията им след 2 месеца
да приемат редица важ-
ни закони, по-специално
за премахване на парла-
ментарния имунитет. ç
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Капитанът на национал-
ния отбор на България
Ивелин Попов се превър-
на в герой за Ростов
срещу шампиона Зенит.
Той отбеляза единствено-
то попадение за успеха с
1:0 в мача от предпослед-
ния 29-и кръг на руската
Висша лига. Попов, който
игра цял мач срещу тима
от Санкт Петербург, беше
точен от дузпа в 67-ата
минута. Най-добрият играч
на България за 2016 и
2017 година изпълни
майсторски 11-метровия
наказателен удар, като
прати топката в горния
десен ъгъл на вратаря
Кержаков. Попадението е
негово първо за новия му
клуб в шампионата от 11
мача, след като имаше
две попадение в турнира
за Купата на Русия, в
който се размина на
крачка от финала.

Интересното е, че
попадението е 30-о за
българския национал в
елита на Русия. След мача
Попов беше обявен за
играч на мача, като полу-
чи наградата си още на
терена, където синът му
също се появи, за да го
поздрави.

С победата Ростов се
изкачи на седмо място в

Ïîïåòî ïîâàëè
øàìïèîíà Çåíèò

Капитанът на
българския
национален отбор
по футбол се
превърна в герой
за своя клуб Ростов

класирането с 41 точки,
докато новият шампион на
Русия има актив от 61
точки. Поражението е
първо за Зенит през 2019
година в първенството,
който нямаше загуба от
декември 2018 година.

Арсенал (Тула) с Георги
Костадинов в състава си
отстъпи с 0:3 на собствен
терен на Краснодар в
друга среща от предпос-
ледния 29-и кръг на руско-
то първенство. С този
успех гостите си гаранти-
раха минимум третото
място в крайното класира-
не и участие в квалифика-
циите за Шампионска
лига.

След нулево първо
полувреме гостите от
Краснодар стигнаха до
победата с голове на
Сергей Петров в 56-ата
минута, Маурисио Перейра
в 69-ата и Ари в 82-рата.

Българският полузащит-
ник игра пълни 90 минути
за домакините, като беше
оценен с 6.5- една от
високите оценки в тима
му. Родният национал
получи жълт картон в 67-
ата минута заради фаул, с
който предотврати излиза-
не на противник сам
срещу вратаря на своя
тим.

Арсенал прекъсна
серията си от 11 поредни
мача без поражение в
първенството. Предишната
им загуба беше чак на 18-
и декември миналата
година, когато отстъпиха
на Ахмат (Грозни) с 0:2.
Също така това е и първо
домакинско поражение от
16 април 2017 година,
когато тимът от Тула
падна от Локомотив
(Москва) с 0:3. Отделно от
това, Арсенал допусна и

Àðäà è Ìîíòàíà ñòèãíàõà
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първи гол на собствен
терен през тази календар-
на година.

След този кръг стана
ясно, че Спартак (Москва)
и ЦСКА (Москва) ще
играят в Лига Европа от
руската квота през есента.
За третата квота ще
спорят до последно Арсе-
нал (Тула) и Урал. Уралци
играят финал за Купата на
страната с Локомотив и
при успех ще вземат билет
за Европа.ç

Председателят на туристичес-
ко дружество "Приста" от Русе
Сашо Попов взе отношение по
темата за смъртта на своя прия-
тел Иван Томов на слизане от
връх Лхотце. Според него причи-
ната не е изкачването на осем-
хилядника без кислород, а сло-
жен медицински проблем. Вече
беше обявено, че Томов е атаку-
вал върха, въпреки че не е бил
напълно излекуван от заболява-
не, заради което дни по-рано е
кашлял неудържимо и храчел
кръв. Попов призна, че ръковод-
ството на туристическото дружес-
тво няколко часа е криело вес-
тта за смъртта на Томов, тъй ка-
то се надявали на грешка в ин-
формацията от Хималаите. "Още
сме в шок, още не можем да по-
вярваме, на всички ни е мъчно.
Освен добър приятел и човек, за-
губихме и голям алпинист", ко-
ментира Попов.

 "Изкачващите Хималаите
обикновено оставят телефон за
връзка и през него ни се обади-
ха, че има лоша информация за
Иван. Няколко часа си затраях-
ме, да не би да е грешка, но
малко по-късно лошата вест се
потвърди", разкри шефът на ту-
ристическо дружество "Приста".

"Той имаше много силна фи-
зика и психика, бързо преодоля-

Êðèåëè íÿêîëêî ÷àñà çà ñìúðòòà
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ваше препятствията. Организмът
му имаше свръхпоносимост към
височините. Иван многократно е
казвал, че отивайки с кислород,
смъква около 2000 метра от ви-
сочината. Това не е етично, но е
въпрос на оцеляване. Алпийска-

"

Григор Димитров прогреси-
ра леко в световната ранглис-
та по тенис. От вчера най-доб-
рият български тенисист е
№47 в света, а другата сед-
мица може да се придвижи и
още малко по-нагоре в кла-
сацията на АТР. Димитров ня-
ма точки за защитаване от
надпреварата в Женева и са-
мо ще трупа актив. В момен-
та той има 985 точки. След
преодоляването на пресявки-
те Гришо вече добави 12 точ-
ки на сметката си.  След това
за него предстои "Ролан Га-
рос", където има да защитава
90 точки за достигането си до
трети кръг през миналия се-
зон.

Първата ракета на Бълга-
рия изтегли удобен съперник
за първия кръг от основната
схема в Женева. Това е Феде-
рико Делбонис, който е №78
в света.  Аржентинецът е сред
желаните за нашия тенисист
съперник, тъй като двамата са
се срещали два пъти до мо-
мента, като и двете победи са
отишли на сметката на Димит-
ров. Те датират от 2015 и 2016
година.

Победителят от двубоя ще
играе срещу подставения под
№4 в основната схема Мар-
тон Фучович, който почива на
старта.  Припомняме, че Гри-
шо елиминира италианеца То-
мас Фабиано със 7:5, 6:3 и
по този начин си осигури мяс-
то в схемата.ç

Êðàé íà
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Отборите на Арда (Кърджали)
и на Монтана ще играят в бара-
жите за влизане в Първа лига.
Това стана ясно, след като се изиг-
раха двубоите от предпоследния
29-и кръг. Отборът от Кърджали
победи у дома с 1:0 ЦСКА 1948 в
дербито на Втора лига. Монтана
пък се справи с Пирин (Бл) с 2:0
и също ще участва в битките за
елита. В последния кръг ще стане
ясно кой от двата отбора ще е
втори и кой трети. Наставникът на
Арда (Кърджали) Стамен Белчев бе
доволен от успеха с 1:0 над ЦСКА
1948, но не и от играта на своя
тим. Специалистът смята, че отбо-

рът трябва подобри представяне-
то си, ако иска да играе в Първа
лига. "Свършехме си работата. Те-
първа предстои баражът. Важна по-
беда срещу отбор, който играе фут-
бол. Изходът от резултата беше ва-
жен и футболистите не показаха
истинското си лице. Имаме дого-
ворка да продължа работата си в
Арда", коментира Белчев.

Резултати: Локомотив (София)
- Локомотив (ГО) 4:1, Поморие -
Ботев (Гълъбово) 2:2, Царско се-
ло - Кариана 1:1, Добруджа -
Струмска слава 1:2, Лудогорец 2
- Литекс 0:0 и Черноморец (Бал-
чик) - Несебър 2:1.ç

та етика изисква постиженията
да се правят без кислород. Иван
беше от това поколение българ-
ски алпинисти, което искаше да
докаже, че алпинизмът ни е рав-
ностоен на световния, каза още
Сашо Попов.ç

Ивелин Попов (със син екип) отбеляза 30-ия си гол в първенството на
Русия

Êëàñèðàíå
1. Царско село 66-25 75
2. Монтана 47-21 60
3. Арда 41-16 59
4. ЦСКА 1948 36-17 56
5. Литекс 41-24 44
6. Локомотив (Сф) 24-25 36
7. Струмска слава 34-42 36
8. Локомотив (ГО) 29-40 36
9. Поморие 35-47 36
10. Черноморец 25-34 34
11. Лудогорец 2 31-42 32
12. Ботев 30-35 31
13. Кариана 26-38 28
14. Пирин (Бл) 28-49 28
15. Несебър 32-49 27
16. Добруджа 15-36 21

Загиналият алпинист Иван Томов ще остане завинаги в Хималаите.
Според информация на БНТ той ще бъде погребан в скален процеп под

връх Лхотце
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 "Безценната перла", сериал, 14 еп.

(п)
11.40 ТВ пазар
11.55 "Холивудски знаменитости": Брендън

Фрейзър (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Безценната перла", сериал, 15 еп.

(п)
16.30 "Мигове в кибритена кутийка" (1979

г.), (п) Любимите български филми
18.10 "Холивудски знаменитости": Джейк

Джиленхол
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 "Лява политика" с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 "Зона Б-2" (1988 г), Любимите бъл-

гарски филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 "Ленин", Киносалон БСТВ
23.05 Новини (п)
23.20 "България се събужда" (п)
02.10 "Дискусионен клуб" (п)
03.10 "Не се страхувай" (п)
04.10 "Лява политика" (п)
05.10 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
05.45 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок - информационна прог-

рама с водещи Ели Гигова, Боряна
Каменова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информацио-

нен блок с водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни - предаване за здравос-
ловен и съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и Стефан
А. Щерев

10.45 Константин Философ - тв филм /1
серия/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 - аним. филм
14.55 Приключенията на горските мечоци-

анимационен филм
15.10 Разследването на Мун - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Константин Философ - тв филм /2

серия/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно предава-

не с водеща Добрина Чешмеджиева
22.00 На границата - тв филм /6, последен

епизод/
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Код 202 - тв филм /5 епизод/ (12)

00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни /п/
02.30 Днес и утре
03.10 История.bg - 85 години от деветнаде-

сетомайския преврат/п/
04.10 Код 202 - тв филм /5 епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 3, еп. 4
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 11
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.5, еп.37
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

2, еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 11
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 4
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 5
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,

еп. 5
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 151, 152
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Животинско царство" /п./ - сериал,
еп. 8

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" /п./ - сериал, с. 3, еп. 4, 5

07.00 "Трансформърс Прайм" - сериал, с.
3, еп. 6, 7

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 5, еп. 15
09.00 "Платина" /п./ - сериал, с. 3, еп. 8
10.00 "Легендите на утрешния ден" /п./ -

сериал, еп.7
11.00 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 4
12.00 "Супер коли" - спортна автомобилна

поредица, с. 6, еп. 4
12.30 "Възходът на една легенда" - екшън,

биографичен (Хонконг, Китай, 2014),
режисьор Хин Юн Рой Чоу, в ролите:
Кам-Бо Саммо Хун, Еди Пенг, Цзин
Боран и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
16.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 9
17.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 14
18.00 "Библиотекарите" - сериал, с. 4, еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Твърде лично"

- сериал, с. 2, еп. 12
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Зона на замръз-

ване" - фантастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Джон Маккарти, в
ролите: Мартин Къминс, Кирстен Ро-
бек, Ник Пърча, Сара Дежарден, Стив
Бейсик и др.

23.45 "Твърде лично" /п./ - сериал, с. 2, еп.
12

00.45 "Легендите на утрешния ден" /п./ -
сериал, еп. 8

01.45 "Монк" /п./ - сериал, с. 5, еп. 16
02.45 "Луцифер" /п./ - сериал, с. 2, еп. 14
03.45 "Библиотекарите" /п./ - сериал, с. 4,

еп. 5
04.45 "Супер коли" - спортна автомобилна

поредица, с. 6, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Майк и Моли" - сериал
06.00 "Майк и Моли" - сериал, с. 6, еп. 3, 4
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Монстър Хай: Гимназия за чудови-

ща" - сериал, еп. 8-10
09.00 "Домашен арест" - сериал

10.00 "Да преживееш Коледа" - комедия,
романтичен (САЩ, 2004), режисьор
Майк Мичъл, в ролите: Бен Афлек,
Кристина Апългейт, Джеймс Гандол-
фини, Катрин О`Хара, Удо Кир и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 5, 6
19.00 "Столичани в повече" - сериал
20.00 Премиера: "Барът на Пепе" - сериал,

еп. 8
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 11, 12
23.00 "Кухня" - сериал, еп. 19, 20
00.00 "Да преживееш Коледа" /п./
02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Монстер Хай: Гимназия за чудови-

ща" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Хрониките на Шанара" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 5, 6

08.00 "На ръба на утрешния ден" - фантас-
тика, екшън (САЩ, Канада, 2014), в
ролите: Том Круз, Емили Блънт, Брен-
дън Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.

10.15 Телепазар
10.30 "Хрониките на Шанара" - сериал, с. 2,

еп. 7, 8
12.30 Телепазар
12.45 "Коледни бъркотии" - фентъзи, семе-

ен (тв филм, Канада, 2006), в ролите:
Амбър Бенсън, Тай Ръниън, Брит Мак-
килип, Кейти Кийтинг, Гуинит Уолш

14.30 "Дървото на живота" - фентъзи, дра-
ма (САЩ, 2011), в ролите: Брад Пит,
Шон Пен, Джесика Частейн, Хънтър
Маккракън, Тай Шеридан, Фиона Шоу

17.15 "Бебе в наследство" - драма, психот-
рилър (тв филм, Канада, 2014), в
ролите: Каси Стийл, Мими Кузик,
Крис Бруно, Елена Уатко, Матю Бе-
нет, Шабан Мърфи

19.00 Телепазар
19.15 "На прицел" - екшън, трилър (САЩ,

2016§, в ролите: Стивън Сегал, Фло-
рин Пиърсик мл., Джейд Юън, Овидиу
Никулеску и др.

21.00 Премиера: "Мангелхорн" - драма
(САЩ, 2014), в ролите: Ал Пачино,
Холи Хънтър, Крис Месина, Хармъни
Корийн, Скайлър Гаспър, Мариса Ва-
рела и др.

23.00 "Скитница" - фантастика, приключен-
ски, романтичен (САЩ, Швейцария,
2013), в ролите: Сърша Ронан, Макс
Айрънс, Джейк Ейбъл, Даян Кругър,
Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.

01.30 "Бютифул" - драма (Мексико, Испа-
ния, 2010), в ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес, Гийермо Естрело,
Едуард Фернандес и др. [14+]

04.15 "Първородно" - хорър, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Ребека Да Коста,
Майло Вентимиля, Анди Макдауъл,
Джонатан Шек, Логан Браунинг и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 2
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериен филм, сезон 7
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон)

- риалити
22.00 "Женени от пръв поглед" (нов сезон)

- риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

21
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 14
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
06.40 "Войната на Фойл" - сериал, сезон 2
08.50 "Том, Дик и Хариет" - комедия с уч. на

Стивън Уебър, Мишел Харисън, Анд-
рю Франсис, Майкъл Еклунд и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Кралицата девственица" - истори-

ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф,
Тара Фицджералд, Сиена Гилори, Иън
Харт, Том Харди, Декстър Флетчър и
др., I част

14.10 "В кадър"
14.45 "Предел на риска" - драма с уч. на

Кевин Спейси, Джеръми Айрънс, За-
кари Куинто, Стенли Тучи, Деми Мур,
Пол Бетани, Саймън Бейкър и др. /п/

17.00 "Автобус 657: Обирът" - екшън с уч.
на Робърт Де Ниро, Джефри Дийн
Морган, Кейт Босуърт, Дейв Баутиста,
Джина Карано и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 6
21.00 "Лице назаем" - екшън-трилър с уч. на

Джон Траволта, Никълъс Кейдж, Джо-
ан Алън, Алесандро Нивола, Джина
Гершон, Доминик Суейн, Ник Касаве-
тис, Харв Преснел, Колм Феоре и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

01.00 "Войната на Фойл" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 21 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 93

"Мазепа". ЗАНУСИ. Сухари. Тамара. Аламан.
НИЛАНА. Анасон. Плевел. "Ралеви". Ариман. Ма-
лама. Салата. Тигана (Жан). Горана. Кламер. ИМА-
ЛИН. Аланин. Манила. "Насаме". Тамана. Атанас.
Елатив. Вализа. Зараза. Рибари. Сирене. Ена-
лид. "Ла Вали". Ктитор. Тиволи. Загало (Марио).
Габаре. Асанор. "Надали". Лалета. "Монако". Ко-
мини. КАРИНА. Единак. Идомар. "Милана". Тала-
са. Еников (Кирил). Кикони. "Онорин". Нанини
(Джана). "Нарита". Нерити. Барета. Колона. Ни-
кита. Иконом. "Тоника". "Катина". Иранит. САМА-
РА. Скатол. Татами. Мамила. Илитон. Онегин ("Ев-
гений Онегин"). Ориген. Романи. Колети. Мине-
ли (Лайза). Лимани. Минима. Митика. Накити.
Вилани.

Днес ще се развива купеста
облачност, но краткотрайни пре-
валявания ще има само в Севе-
роизточна България и в плани-
ните. Ще духа слаб вятър от за-
пад и северозапад и температу-
рите ще се понижат, като максималните ще са от 18 до 23
градуса. Минималните стойности ще са от 9 до 14 градуса.

В сряда вероятността за превалявания е малка в цялата стра-
на, освен привечер в северозападните райони. Температурите ще
бъдат от 21 до 26 градуса. Ще духа до умерен западен вятър.

В четвъртък атмосферата ще бъде по-нестабилна в голяма
част от страната. Краткотрайни валежи с гръмотевични бури и
локални градушки ще има на много места в североизточните,
западните и югозападни райони и около Стара планина. По-мал-
ка вероятност за такива явления има по поречието на Дунав и в
част от Горнотракийската низина.

bTV Cinema, "Мангелхорн" - драма (САЩ, 2014), в ролите:
Ал Пачино, Холи Хънтър, Крис Месина, Хармъни

Корийн, Скайлър Гаспър, Мариса Варела и др., 21.00 ч.
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Треньорът на Левски
Георги Тодоров има да
разрешава важен казус
относно защитата за
вечното дерби с ЦСКА.
Очакваният с голям инте-
рес мач от предпоследния
кръг на Първа лига е днес
от 18 часа на Националния
стадион  "Васил Левски".
Поради наказанието на
Деян Иванов, който беше
изгонен при равенството
1:1 с Лудогорец, Тодоров
умува кой да започне в
центъра на защитата
срещу "армейците".

Единият вариант е
титуляр да бъде Седрик
Унтонджи. Френският
централен защитник се
появи на терена като
смяна в Разград именно
след изгонването на
Иванов. Другата опция
пред Тодоров е да заложи
на Мартин Райнов. Халфът
вече на няколко пъти тази

пролет бе преквалифици-
ран и игра в средата на
отбраната.

Сред титулярите на
"сините"  се завръщат
Иван Горанов и Хали Тиам.

В същото време стана
ясно, че капитанът на
ЦСКА Николай Бодуров,
ще бъде на линия за
предстоящата битка с
Левски. Защитникът стра-
даше от контузия в адукто-
рите, която не му позволи
да вземе участие в мачо-
вете срещу Лудогорец и
Берое.

В отбора на ЦСКА се
завръща и изтърпелият
наказание Кристиян Мали-
нов, който бе изгонен в
дербито с Лудогорец.

СДВР съобщава, че
предприема мерки за
охрана на обществения
ред във връзка с вечното
дерби. На изградени
контролно-пропускателни

Âàæåí êàçóñ çà òðåíüîðà íà
Ëåâñêè ïðåäè âå÷íîòî äåðáè
Георги Тодоров търси вариант кой да
започне в центъра на "синята" защита

Балкан получи 150
билета за първия мач

от финалния плейоф на
мъжкото баскетболно
първенство с Левски
Лукойл. Двубоят е днес
от 21 часа в столичната
зала "Универсиада".

Леката атлетика загуби
една от легендарните

си фигури. На 73 години
почина заслужилият
бургаски треньор Георги
Бахчеванов. Под негово
ръководство редица
елитни състезатели
печелят шампионски
титли, донесли спортна
слава на България.
Постиженията са не
само в леката атлетика,
а в спортове като бокс,
борба, тенис, спортна
гимнастика, плуване,
конен спорт. Заслуга за
тях има Бахчеванов и
прилаганата от него
уникална методика за
физическа подготовка
на състезателите, чиито
автор е брат му Дими-
тър. Със златни букви в
треньорската кариера на
Георги Бахчеванов
остава и името на
Светла Пищикова, която
поставя световен
рекорд в многобоя за
девойки през 1992 г.
Същата година става
пета на Олимпийските
игри в Барселона.
Погребението е днес от
12 часа в Гробищен
парк - Бургас.

:

Íàêðàòêî

пунктове в района на
спортното съоръжение
полицаи ще извършват
щателна проверка на
всички посетители на
футболния мач.

Малолетни ще се допус-
кат на територията на
стадиона само с пълноле-
тен придружител и предва-
рително попълнена декла-
рация, която може да бъде

Обявеният от Зинедин Зидан за
ненужен в Реал (Мадрид) уелски
национал Гарет Бейл е готов да
предизвика голям скандал. Напа-
дателят нямал никакво намерение
да напуска "кралския" клуб и обяс-
нил това пред съотборниците си в
съблекалнята на тима, съобщава

Ãàðåò Áåéë ñå îïúë÷è íà òðåíüîðà íà Ðåàë

Дунав загуби от гостуващия
Септември (София) с 0:1 в първия
мач помежду им от плейофа, кой-
то ще определи един от участни-
ците в баража с третия от Втора

Ñåïòåìâðè êðà÷è êúì ñïàñåíèåòî â Ïúðâà ëèãà

изтеглена и от интернет.
От СДВР приканват

зрителите да се възполз-
ват от по-ранното отваря-
не на входовете на стадио-
на. Вратите за посетители
ще бъдат отворени в 16
часа.

Днес билети на касите
на Националния стадион
"Васил Левски" няма да се
продават.ç

Гарет Бейл и треньорът на Реал Зинедин Зидан са в жесток конфликт

Radio Estadio.
"Имам още 3 години от дого-

вора си с Реал. Ако искат да си
ходя, то трябва да ми платят по
17 милиона евро на сезон. Ако
пък не, то оставам тук. Ако ще тряб-
ва дори да играя голф, то ще иг-
рая голф", казал Бейл пред съот-

борниците си. Уелският национал
остана резерва при домакинската
загуба на Реал с 0:2 от Бетис във
финалния двубой на тима за се-
зона в Примера дивисион, а Зи-
дан обяви след мача, че не би пус-
нал уелсеца дори да имал право
да извърши четвърта смяна. ç

УЕФА обяви, че едно от нови-
те правила ще влезе в сила за
финала на Шампионската лига
между Тотнъм и Ливърпул. Мачът
е на 1 юни в Мадрид на стадион
"Уанда Метрополитано". Двамата
треньори Маурисио Почетино и
Юрген Клоп ще могат да включат
по 23-ма играчи в групите си за

Íîâî ïðàâèëî íà ôèíàëà
çà Øàìïèîíñêàòà ëèãà

финалния двубой.
Досега финалистите в Лига Ев-

ропа и Шампионската лига мо-
жеха да записват по седем ре-
зерви, но тази година треньорите
ще имат по 12 футболисти на раз-
положение. Тотнъм и Ливърпул ще
имат право на  четвърта смяна,
ако се стигне до продължение.ç

Българският национал Галин Иванов завър-
ши приключението си в Унгария с асистенция
при равенството 1:1 срещу МОЛ Види и Геор-
ги Миланов. Иванов подаде за гола на Тамаш
Прискин (67) и изигра последния си мач за
Халадаш. Тимът  не успя да се спаси и от
следващия сезон ще играе във втора дивизия,
след като финишира последен с 30 точки. В
договора на българина има клауза при изпа-
дане и той вече е свободен агент. Гостите из-
равниха след автогол в 80-ата минута на Ми-
лан Немет и завършиха втори с 61 точки.

След края на срещата Иванов благодари
на феновете, а те дълго го аплодираха. Той
пристигна в унгарския тим през зимата, а за
13 мача вкара 2 гола и подаде за още 3
попадения.ç

лига за място в елита.
В началото пропуски направи-

ха Георги Динков от домакините и
Борис Галчев от гостите, след ко-
ето последваха скучни минути до

края на първата част.
В 65-ата минута Кристофър

Мангиангу преодоля вратаря на Ду-
нав Благой Макенджиев с точен
удар по диагонала и гостите пове-

доха.
До края на мача Септември за-

пази аванса си и направи важна
крачка към оставане в елита. Ре-
ваншът е на 22 май в София.ç

Ãàëèí Èâàíîâ ñ àñèñòåíöèÿ
çà ñáîãîì ñ Õàëàäàø

Галин Иванов

25-годишният защитник на Левски Седрик Унтонджи е един от вариан-
тите пред треньора Георги Тодоров в центъра на отбраната


